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Helyszín: a Bolgár országos Önkormányzat székhelye (1062 Budapest,Bajzau 44.)

Jelen van: 1l fo testiileti tag és 8 fo vendég a mellékelt jelenléti ív szerint

Az elncik koszcinti a megielenteket, és megállapítja, hogy l 1 képvisel van jelen, így a Bolgár
o rszá go s Ö n ko rm ány zat kciz gyíi l é se határozatkép e s.

Az elncik megkérdezi, hogy az e|ozetesen kiktildcitt napirendi pontokhoz képest van_e valakinek
javaslata. A képvisel -testiilet nem tesz javaslatot.

Az elncik tájékortatja képvisel -testiiletet, hogy az elozetesen kiktildott napirendi pontokhoz
képest a napirendre vonatkoz an az alábbi javaslatot teszi fel szavazásra:

1" - Tájékodatás az e|mult id szak kulturális eseményeir l.
- pénzugyi tájékoztat az elmiilt id szak eseményeir l.
- helyi és vidéki bolgár cinkormányzatoktájékoztat ja az elmrilt idoszak eseményeir l

2" A Bolgár országos Önkormányzat és intézményei 20l5.évi ktiltségvetésének e|oirányzat-
m dosítása a20l 5.01"01._09.l8" id szakra

3. Tájékoztat a Bolgár Országos Önkormányzat és intézményei 2OI5" évi ktiltségvetése II.
negyedévi teljesítésér l

4" A Bolgár Kétnyelvii Nemzetiségi Óvoda vezetojének beszámol ja

5. A Bolgár Nyelvoktat Nemzetiségi Iskola igazgat jának beszámol ja

6" A Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Kcizpont vezetojének kinevezése

7 . A Bolgár Kutat intézetvezetojének kinevezése

8. Egyebek
8.l. A Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s K<izpont rij irodájának kialakítása
8.2" B torok megrendelése a Bolgár Kutat intézetnek
8.3. Az augusztus 17-i vihar okozta károk elhárítása
8.4. Ösztondíjpály ázat kiírása
8.5. Támogatás a Napk t Kiad nak
8.6. Bulg áriai Nagy Lászl _Íinnepség

8.7. Bérleti szerz dés a Trakia Trade Kft_vel
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A szavazást kcivet en az elnok megállapída, hogy a jelenlév l 1 képvisel l 1 igen szavazatta|
e l l en szav azat és tart zkod ás né l kti l e l fo ga dta aj avas l atot "

Határozat 66/2015.(09. 18.) BoÖ

1. _ Tájékoztatás az elm lt id szak kulturális eseményeir l"
- pénziigyi tájékoztat az elmrÍlt id szak eseményeir l.
- helyi és vidéki bolgár iinkormányzatok tájékoztat ja az elmrilt id szak eseményeir l

2. A Bolgár Országos Önkormányzat és intézményei 2015.évi ktiltségvetésének el irányzat-
m dosítása a 2015.01.01.-09.18. id szakra

3. Tájékoztat a Bolgár Országos Önkormányzat és intézményei 2015. évi kiiltségvetése II.
negyedévi telj esítésér l

4" A Bolgár KétnyelvíÍ Nemzetiségi Óvoda vezet jének beszámol ja

5. A Bolgár Nyelvoktat Nemzetiségi Iskola igazgat jának beszámol ja

. A Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Ktizpont vezetí|jének kinevezése

7 " A Bolgár Kutat intézet vezet jének kinevezése

8. Egyebek
8.1. A Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Ktizpont ríj irodájának kialakítása
8.2. B torok megrendelése a Bolgár Kutat intézetnek
8.3. Az augusztus 17_i vihar okozta károk elhárítása
8.4. Ösztiin díj pá ly ázat kiírása
8.5. Támogatás a Napkrit Kiad nak
8.6. Bulg áriai Nagy Lászl _iinnepség
8.7. Bérleti szerz dés a Trakia Trade Kft-vel

Az eln<ik jegyzoktinyv-hitelesít nek Kusev Nikolát, jegyzokcinywezet nek Genát Andreát
javasolja.
Felteszi szavazásra az alábbi javaslatot:
A Bolgár országos Önkorm ányzat képvisel _testtilete egyhangrian elfogadja jegyz kcinyv-
hitelesít nek Kusev Nikol át, valamint jegyz kcinywezet nek Genát Andreát.

A szavazást kovet en az elncik megállapída, hogy a jelenlév l0 képvisel 10 igen szavazatta1
ellenszavazat és tart zkodás nélkiil elfogadta a javaslatot.

Határozat 67 /2015.(09.18.| BoÖ
A Bolgár Országos Önkormányzat képvisel _testtilete egyhangr[an elfogadja jegyz ktinyv_
h itelesít n ek Kus ev Niko lát, vala m in t jegyz kii nywe zet nek Gen át An d reát"
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1. napirendi pont
Az els napirendi ponttal kapcsolatban a vidéki és helyi rinkormányzati képvisel k tájékoztatják
a képvi sel -testti l etet az e|mult id szak r endezv énye ir l, eseményeir l.
Dr. Muszev Dancso elnciktájékortatja a képvisel _testiiletet az elmrilt id szak kcizponti kulturális
rendezvényekr l és eseményekr l.
Dr. Mus zev Dancso eln<ik tájéko zatja a képviselo-testiiletet a Bolgár Országos Önkormányzat
pénzugyi helyzetér l.
A képvi s e l o -te stii l et m e gh allgatj a a b eszámo l t.

2. napirendi pont: A Bolgár Országos Önko rmányzat és intézményei 2015" évi
ktiltségvetésének el irány zat-m dosítása a 20 1 5. 0 1 "0 1.-09" 1 8. id sza kra
El terjeszto: Gazdasági vezeto
Az elnok felkérésére Halasi Márt a gazdasági vezet tájéko ztatja a képvisel -testtiletet a BoÖ
20 I 5 . évi kci ltsé gveté sének e l ir ány zat-m do s ítás ár l "

Az elntik felteszi szavazásra a kovetkezo határozati javaslatot:

A Bolgár Országos Önkormányzat képvisel -testiilete egyhang lag j váhagyja a Bolgár
országos Önkormányzat 2015. évi koltségvetésének el irányzat-m dosítását, amely jelen
jegy zokonyv 1 . sz. mellékle tét képezi "

A szavazást kcivetoen az elnok megállapítja, hogy a jelenlév l l képvisel 1 l igen szavazattal,
tart zkadás és ellenszavazat nélk;Jl elfogadta a javaslatot"

Határozat 812015.(09.18.) Boo
A Bolgár Országos onkormányzat képvisel -testtilete eryhangrilag j váhagyja a Bolgár
országos Önkormányzat 2015. évi ktiltségvetésének el irányzat-m dosítását, amely jelen
jegyz kiinyv 1. sz" mellékletét képezi.

3. napirendi pont: Tájékoztat a Bolgár országos Önkormányzat és intézményei 2015. évi
kiiltségvetése II. negyedévi teljesítés ér l
El terjeszto: Gazdasági vezet
Halasi Márta gazdasági vezeto a képvisel -testiilet elé terjesÍi a BoÖ 2015. II" negyedévi
beszámo l ját. A képvi sel _testiilet me gtá r gy a|ja a be számo l t.

Az elncik felteszi szavazásra a k vetkezohatározati javaslatot:

A Bolgár országos Önkormányzat képvisel _testiilete elfogadja a BOÖ 2015" il" negyedévi
beszámo\ ját, amely a jelen jegyz konyv 2" sz" mellékletét képezi.

A szavazást k<ivet en az eln k megállapítja, hogy a jelenlév 1 l képvisel 1 1 igen szavazattal,
tart zkodás és ellenszavazat nélkiil elfogadta ajavaslatot.

Határozat 69/2015.(Q,9" 18") BoÖ
A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testiilete etfogadja a Boo 2015. II. negyedévi
beszámol ját, amely a jelen jegyz ktinyv 2. sz. mellékletét képezi.
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4. napirendi pont: A Bolgár Kétnyelvíi Nemzetiségi Óvodavezet jének beszámol ja
El terjeszt : E,lncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az elnok tájékoztatja a képvisel -testtiletet, hogy Sz ke Katalin
vodavezeto megbetegedett, de elkiildte az írásos beszámol ját a Bolgár KétnyelviÍ Nemzetiségi

Óvoda miíkcidés érot a 2OI4|2O15_os nevelési évben. Az elnok felolvass a abeszámol t.

A képvisel -testtilet megismerkedik a beszámol val, majd aZ elnok felteszi szavazásra a

kovetkez o határozati j avaslatot:
A Bolgár országos Önkormányzat képviselo-testtilete elfogadja Sz ke Katalin vodavezet
beszámo| ját a Bolgár Kétnyelvii Nemzetiségi Óvoda mÍíkodésér l a 2Ol4l2015_<is nevelési
évben. Abeszámol jelen jegyzokonyv 3" sz. mellékletétképezi"

A szavazást kcivet en az eln k megállapítja, hogy a jelenlév l 1 képvisel l l igen szavazatta|,
ellenszavazat és tart zkodás nélktil elfogadta a javaslatot.

Határozat 7012015.(09.18.) BoÖ
A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testiilete elfogadja Sz ke Katalin vodavezeto
beszámol ját a Bolgár Kétnyelv Nemzetiségi Óvoda rniÍktidésérol a 20l4l2}l5-cis nevelési
évben. A beszámol jelen jegyzokcinyv 3" sz" nrellékletétképezi.

5. napirendi pont: A Bolgár Nyelvoktat Nemzetiségi Iskola igazgat jának beszámol ja
El terjesÍ : Elncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az eln<ik felkéri Kjoszeva Szvetlát, hogy tartsa meg
beszámol ját a Bolgár Nyelvoktat Nemzetiségi Iskola miík<idésérol a20l4l20l5-cis tanévben.
Kjoszeva Szvetla megtartj a abeszámol t.
A képvisel _testÍilet megismerkedik a beszámol val, majd az elncik felteszi szavazásra a
kcivetkez o határ ozati j avas l atot :

A Bolgár országos Önkorm ányzat képvisel _testtilete elfogadja Kjoszeva Szvetla igazgat
beszámol ját a Bolgár Nyelvoktat Nemzetiségi Iskola mÍÍk<idésérol a20l4l20l5-os tanévben.
A beszámol jelen jegyz konyv 4. sz. mellékletétképezi.

A szavazást k vet en az elncik megállapítja, hogy a jelenlévo l l képvisel 1 1 igen szavazattal,
tart zkodás és ellenszavazatnélktil elfogadta a javaslatot.

Határozat 7112015.(09.18.) Boo
A Bolgár Országos Önkormányzat képvisel _testiilete elfogadja Kjoszeva Szvetla igazgat
beszámol ját a Bolgár Nyelvoktat Nemzetiségi Iskola mÍÍkiidésér l a 2014l2015-iis
tanévben.
A beszámol jelen jegyz ktinyv 4. sz" mellékletét képezi"

6. napirendi pont: A Bolgár Kulturális' Dokumentáci s és Informáci s Ktizpont
vezet jének kinevezése
El terjeszt : Elnok
Az eln<ik javasolja a képvisel _testtiletnek, hogy a Bolgár Kulturálís, Dokumentáci s és
Informáci s Kcizpont vezet j ének lvanova Teodora Ilievát nev ezze ki 

"
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A képvisel -testtilet megismerkedik az el terjesztéssel, majd az elnok felteszi szavazásra a

kovetkez o határozati javaslatot:
A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testtilete 2015. okt ber 1-tol a Bolgár Kulturális,
Dokumentáci s és Informáci s Kozpont vezetojének Ivanova Teodora Ilievát nevezi ki (a.n":

Djulgerova Nacseva Cvetanka, lakcím: l l32Bp., Visegrádí u. 67lB)" A kinevezési okirat a jelen
jegyzokcinyv 5 . sz " mel lékle tét képezi.

A szavazást kovet en az elnok megállapítja, hogy a jelenlév 1 1 képvisel 1 1 igen szavazattal
e l l en szav azat és tart zkodás né l kii l e l fo ga dta aj avas l atot.

nyzat képvisel -testiilete 2015. okt ber l-t l a Bolgár
Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Kiizpont vezet jének lvanova Teodora Ilievát
nevezi ki (a.n.: Djulgerova Nacseva Cvetanka, lakcím: ll32 Bp., Visegrádi u. 61lB)" A
kinevezési okirat a jelen jegyz k nyv 5. sz. mellékletét képezi.

7. napirendi pont: A Bolgár Kutat intézetvezet jének kinevezése
El terjeszt : Eln k
Az elnok javasolja a képvisel -testtiletnek, hogy a Bolgár Kutat intézet vezet jének

Tyutyunkova M nikát nevezzeki.
A képvisel _testiilet megismerkedik aZ el terjesztéssel' majd az elncik felteszi szavazásra a

kcivetkez o hatát ozati j avas latot :

A Bolgár Országos Önkormányzat képvisel _testiilete2015. okt ber l-t l a Bolgár Kutat intézet
vezetojének Tyutyunkova M nikát (a.n": Bojcseva Cvetana, lakcím: 1l48 Budapest, Nagy Lajos
király iftja 43la) nevezi ki" A kinevezési okirat a jelen jegyzokonyv 6" sz" mellékletétképezi"

A szavazást kÓvet en az elncik megállapítja, hogy a jelenlév l 1 képvisel 1 l igen szavazattal
ellenszavazat és tart zkodás nélkiil elfogadta a javaslatot.

Határozat 731201 5.(09. 1=8.) BoÖ
A Bolgár Országos Önkorm ányzat képvisel -testiilete 2015. okt ber l-t l a Bolgár
Kutat intézet vezet jének Tyutyunkova M nikát (a.n.: Bojcseva Cvetana, lakcím: 1148

Budapest, Nagy Lajos király ritja 43la) nevezi ki. A kinevezési okirat a ielen jegyz kiinyv 6.

sz. mellékletét képezi.

8.1. napirendi pont: A Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Kiizpont j
irodáj ának kialakítása
El terjesá : Elncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az elnok tájékoztatja a képviselo-testiiletet, hogy a Bolgár
Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Kozpont j irodájának, irattárának és

kcinyvtárszobájának kialakítási munkálatai koztil a falak festésére, parketta csiszolására és

lakkozás ára, valamint a nyi|ászár k mázolására és javítására a Promomax Hungary Kft. adott

árajánlatot brutt 1.455.013 Ft értékben, a galéria kiépítésére, falburkolat kialakítására, tárol
szekrény, ír asztalsziget, bejárati ajt gyártására és szállítására pedig aLarian2005 Faipari Kft.
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adott árajánlatot brutt 2"754.668 Ft ér1ékben . Az elncik azt iavasolja a képvisel k,hogy a festést, a parketta csiszo !ásátés lakko zását,valamint a n yílálszár k mázolásáta Bolgár országos Önkormányzat, a galéria, a falburkolat, a b orok és a bejárati ajt éto^" ális, Dokumentáci s és Irrformáci s Kcizpont fizesse"
11.

k fr::[ff'-edik 
az el terjesztéssel, -uja az elncik felteszi szavazásra a

a a Bolgár Kulturális,
és kcinyvtárszobájának a
nyíIászár k mazolása és

y: 2316 T k l, Csépi t l0l.,
brutt t.455"0 t 3 Ft értékben . Az'.;í#i']'H111.!#:TTffi;

A munkák elvégzése után felhatalm azzaaz elncikcit a fent ikifizetés teljesítésére.

A szavazást kcivet en az elncik. m9qí]lapítja, hogy a jelenlév 1 l képvisel l l igen szavazattalellenszavazat és tart zkodás nélktit ároga itu ujavaslatot.

Dokumentácis és Infor-Tl 
-,"-,.^.. ?ffi;i;:*fil*::J: llá?ii."u#,",:í:;.TJJ#i:ia kialakítását' A falfestés, parkettacsiszolás és -tattozis, valamint a nyílászár k mázolásaés javítása munkák kivitel ez je a PromoMax Hungary Kft (székhety: 231101" ad szám: 13399 063-2'43) nett l.145.680,_Ft, + áfa, azazszáznegyven titezer -hatszáznyo lcvan fo rin t + áfa, bru tt 1. 455. 0 1 3 Ft é rtékFt tisszeget a B9lg|r országos Önkor mányzat fizeti.A munkák elvégzése után renr: talmazza azelntiktit a fenti kifizetés teljesítésére"

Az elncik felteszi szavazásra a kcive tkez(s határozati javaslatot:

il"*r"'*'a 
kiépítése, homlokzati nyí!ászár k javítása, falilurkolat kialakítása, tárol szekrény,

(265 .i kivitel >zoje a Larian 2OO5 Faipari Kft.
kétm en ) nett z.l69.O30'-Ft, + áfa, ui-nettt 2.75 .668 Ft értékben" .A 2.754.668Ft cisszeget a Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s K<izpont fizeti ki.

A szavazást kcivet en az elnok m9s:í]lapítja, hogy a jelenlév 1l képvisel 1 l igen szavazattalellenszavazat és tart zkodás nélkiil áfog; ati' ujavaslatot.

szekrény, ír as 
ti nyílászár k javítása, fal urkolat kialakítása, tárol

2005 Faipari K 
ajt gyártása és szállítása munkák kivi telez(ije á LarianrÍnyi u. 11-L9., ad szám: 13493301-21 -2) netti 2"169.030,-Ft' + áfa' azaz zázhatvankilenc ,ezer-harminc forint + áfa,brutt 2.754.668

ffil""|'#; ,|;.'"4'668 
Ft iisszeget a Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s
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8.2. napirendi pont: Britorok megrendelése a Bolgár Kutat intézetnek
El terjeszto: Elncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az elnok tájéko atja a képvisel -testtiletet, hogy a Bolgár
Kutat intézet részére kcinyves szekrények gyártására és szá|lítására a Larian 2005 Faipari Kft.
adott áraján|atot osszesen brutt 1.006.221 Ft értékben"

A képvisel _testtilet megismerkedik az el terjesÍéssel, majd aZ elncik felteszi szavazásra a

kcivetkez o határ ozati j avaslatot :

A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testiilete j váhagyja a Bolgár Kutat intézet részére

konyves szekrények gyártását és szá|Litását <isszesen 792.300,-Ft, + áfa, azaz nett

hétszázkilencvenkétezer_háromszázforint+ áfa,brutt |"006"22l Ft értékben"

A munkák kivitelezoje a Larian 2005 Faipari Kft. (265l Rétság, Zrínyi u. 11-19., ad szám:

t34933OI-2l-2). Az |.006.221 Ft cisszeget a Bolgár Kutat intézet fizeti ki.

A szavazást kcivet en az eln<ik megállapítja, hogy a jelenlév l 1 képvisel 1 1 igen szavazattal
e l l en s zav azat és tart zkodás né l kii l e l fo ga dta aj ava s l atot.

Határozat 7612015.(02. 18.) BoÖ
A Bolgár országos Önkormányzat képvisel _testÍilete j váhagyja a Bolgár Kutat intézet
részére ktlnyves szekrények gyártását és szállítását tisszesen 792"300,-Ft, + áfa, azaz nett
hétszáukilencvenkétezer-háromszáz Íorint + áÍa, brutt l.006.221 Ft értékben. Az 7"006"221

Ft iisszeget a Bolgár Kutat intézet fizeti ki.
A munkák kivitelez je a Larian 2005 Faipari Kft. (2651 Rétság,Zrínyi u' 11-19.' ad szám:
13493301-21-2).

8.3. napirendi pont: Az augusztus 17_i vihar okozta károk elhárÍtása
El terjeszt : Elncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az elncik tájékoztatja a képvisel -testtiletet, hogy a 2015 "

augusáus l7-i vihar és es zés komoly károkat okozott aZ épiiletben. Yíz a|á keri'iltek és

t nkrementek a kazánok, a pince szintjén lév helyiségekben jra kel festetni tobb falat és

fert tlenítést kell végezni. Az e|végzendojavítások és munkálatok cisszesen kcizel 3.000.000 Ft-
ba fognak keriilni.
A képvisel -testiilet megismerkedik az eloterjesztéssel, majd az elncik folteszi szavazásra a

kcivetkez o határ ozati j avaslatot :

A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testtilete felhatalmazza az elncikcit, hogy a 2015.
augusztus l7-i vihar okoÍa károk elhárítás ához szi'ikséges javításokat és munkálatokat
(kazánjavítás, festés, fert tlenítés stb.) legfeljebb 3.000.000 Ft értékben ehégeztesse.

A szavazást kcivet en az elnok megállapítja, hogy a jelonlév l l képvisel l l igen szavazattal
ellenszav azat és tart zkodás nélkiil elfogadta a javaslatot.

Határozat 7712015.(02, 18.) BoÖ
A Bolgár Országos onkormányzat képvisel _testiilete felhata|mazza az elntikiit, hogy a

20!5. augusztus 17-1 vihar okozta károk elhárításához sztikséges javításokat és

munkálatokat (kazánjavítás, festés, fert tlenítés stb.) legfeljebb 3"000.000 Ft értékben
elvégeztesse.
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8.4. napirendi pont: Öszttindíjpályázat kiírása
El terjeszt : Elncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az elncik javasolja a képvisel _testtiletnek, hogy a Bolgár
országos Önkorm ányzat a F városi Bolgá. Önko.* áÁyzattal egyiitt az elmult évekhez hasonl an
idén is írjon ki pályázatot cisztcindíjra a bolgár kcizcisiég kulturális életében aktívan részt vev
diákok számára (krizépiskolásoknak havi 5000 Ft, retsorom tanulmányokat végzoknek havi
l0000 Ft mértékben). Az odaítélhet cisztrindíj ak számár l és aZ anyagi forrás biztosításár l majd
a beérkezett pályázatok számának fiiggvényében dcintsenek. Az cisitclnoi; páIyázata Bolgár Hírek
c. havilapban és a Bolgár országos Önkormányzat honlapján kertiljcin megniidetésreA képvisel _testtilet megismerkedik az el terjesaéssel, majd ; elnc'f felteszi szavazásra a
kcivetkez o határ ozati j avaslatot :

A Bolgát országos Önkormányzatképvisel -testiilete gy dcint, hogy osztcindíjpá|yázatot ír ki a
bolgár kcizcisség kulturális életében aktívan részt vev aiatot szariára fttlzépiskoiásoknak havi
5000 Ft, fels fok tanulmányokat végz knek havi 10000 Ft mértékben). Az odaítélhet
<isztcindíjak számát l és az anyagi f,orrás biztosításár l a beérkezett pályázatok számának
fiiggvényé-ben kés bb dcintenek. Az cisztcindíjpályázata Bolgár Hírek c" háviíapban és a Bolgár
o r szágos Ön ko rm ány zat hon l apj án kerti l -" gí i.a.té sre.

A szavazást kcivet en az eln k megállapítja, hogy a jelenlévo l l képvisel 1l igen szavazattal
e l l en szav azat és tart zkodás né lkÍi l e l fo ga dta ai avas l atot.

at képvisel -testiilete rÍgy diint, hogy iisztiindíj pályázatot írki a bolgár kiiztisség kulturális életében aktívan részt vev diákok számára(ktizépiskolásoknak havi 5000 Ft, fels fokri tanulmányokat végz knek havi 10000 Ft
mértékben). Az odaítélhet tiszttindíjak számár l és az 

"ny"gi 
forrás biztosításár l a

beérkezett pályázatok számának fiiggvényében kés bb diinteneu. d, iiszttindíj pátyázat aBolgár Hírek c' havilapban és a Bolgár országos Önkorm ányzat tronupjen kerÍil
meghirdetésre"

8.5. napirendi pont: Támogatás a Napk t Kiad nak
El terjesá : Elncik
A nap az elncik a képvisel -testiilete elé terjeszti, hogy a Napk tKiad tott be a Bolgár országos Önkorminyzathoz- a 20l5-benmegiel yvei kiadásánaktárgyában. Azelncik aztiavasolja a képvisel -
testtiletnek, hogy a Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Kcizpont támogassa
200"000 Ft-tal a Napkrit Kiad t.
A képvisel -testiilet megismerkedik az el terjesÍéssel, majd az eln k felteszi szavazásra a
kcivetkez o határ ozati j avaslatot:
A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testiilete gy dcint, hogy a Bolgár Kulturális,
Dokumentáci s és Informáci s Kcizpont 200.000 Ft azaz iétszázezer forint támogatást ny jt a
Napkrit Kiad nak a20l5_ben megielen bolgár tzonatkozásri kcinyvei kiadásához. Felhatalm azzaa Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Kcizpont vezet jét, hogy k<isse meg a
támo gatás i m e gál l apo dást.



9

A szavazást kcivet en az elncik megállapítja, hogy a jelenlév l 1 képviselo 1 1 igen szavazattal
e l l enszav azat és tart zkodás né lkÍ.i l el fo ga dta aj avasl atot "

Határozat 7912015.(09. 18.) BoÖ
A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testiilete gy diint, hogy a Bolgár Kulturális,
Dokumentáci s és Informáci s Kiizpont 200.000 Ft azaz kétszázezer forint támogatást
ny jt a Napkrit Kiad nak a 2015-ben megielen bolgár vonatkozás ktinyvei kiadásához.
Felhatalmazz^ a Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Kiizpont vezet jét, hogy
ktisse meg a támogatási megállapodást.

8. . napirendi pont: Bulgáriai utazás
El terjeszt : Elncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az elnok tájékoztatja a képvisel _testiiletet, hogy Nagy Lászt
sziiletésének 90" évfordul ja alkalmáb l iinnepséget szerveznek Sz fiában és Szmoljanban 2OI5.
okt ber 6-7'én. Javasolja, hogy a két iinnepségen a Bolgár országos Önkormányzatképvisel -
testÍiletének tagjaként dr. Irinkov Dimiter Mihály vegyen részt.
A képvisel -testtilet megismerkedik az el terjesztéssel, majd az elncik felteszi szavazásra a
kcivetkez o határ ozati j avaslatot :

A Bolgár országos Önkormányzatképvisel _testiilete gy dcint, hogy dr. Irinkov Dimiter Mihály
képvisel t ktildi ki a 2015" okt ber 6-7-én Sz fiában és Szmoljanban megrendezend Nagy
Lászl -emlékÍinnepségre" Az utazás kciltségét (Budapest-Sz fia-Budapest repÍil jegy) a Bolgár
országos Önkorm ányzat fizeti.

A szavazást kcivet en az elntik megállapítja, hogy a jelenlév l 1 képvisel 1 l igen szavazattal
ellenszavazat és tart zkodás nélkiil elfogadta a javaslatot.

Határozat 80/2015.(09.18.) BoÖ
A Bolgár országos Önkormányzat képvisel -testiilete rÍgy diint, hogy dr" Irinkov Dimiter
Mihály képvisel t kiildi ki a 2015. okt ber 6-7-én Sz fiában és Szmoljanban
megrendezend Nagy Lászl -emlékÍinnepségre. Az utazás kiiltségét (Budapest_Sz fia_
Budapest repiil jegy) a Bolgár országos Önkormányzat fizeti.

8.7. napirendi pont: Bérleti szerz dés a Trakia Trade Kft-vel
Eloterjeszt : Elncik
A napirendi ponttal kapcsolatban az elncik tájékoztatja a képvisel _testtiletet, hogy a2015. április
lO-i tilésen meghozot|35/2015.(04.10.) BoÖ határozat ellenére 2Ol5" 05. Ol_t l aBajzau.44.
szám alatti épiilet pinceszinti konyhájanem kerÍilt bérbeadáSra a Trakia Trade Kft._nek, mivel a
helyiség t<ibbszcir beázott, ami miatt fert tleníteni és festeni kellett" ,A bérbeadásra 2Ol5"
november 1-t l kertilhet sor.
A. képvisel -testtilet megismerkedik aZ el terjesztéssel, majd aZ eln<ik felteszi szavazásra a
kovetkez o határ ozati j avaslatot :

A Bolgár országos Önkormányzat képvisel _testiilete rigy dcint, hogy hatályon kívi'il helyezi a
35/2015.(04.l0.) BoÖ határozatot, és 2015" l1" 01-t l adja bérbe aBajzau.44. számalatti épiilet
pinceszinti konyháját a Trakia Trade Kft.-nek (székhely: ll88 Budapest, Napl u.81/b, ad szám:
251028|7-I-43, Cgj.: 0l-09-199839, képviseli: Posztolova lva Nikolova Íigyvezet ) havi 40.000
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Ft, azaz negyvenezer forint bérleti díjért" Felhatalmazza az elncikcit a bérleti szerzodés
megkcitésére.

A szavazást kcivet en az eln<ik megállapída, hogy a jelenlév 1 l képvisel 1 l igen szavazattal
e l l en szav azat és tart zkodás né l kii l e l fo ga dta aj avas l atot.

Határozat 81/2015.(09.18.) BoÖ
A Bolgár Országos Önko rmányzat képvisel -testiitete rÍgy dtint, hogy hatályon kívÍil helyezi
a 35/2015.(04.10.) BoÖ határozatot, és 2015" 11.01_t t aaja bérbe í-n^iruu.44"számalatti
épiilet pinceszinti konyháját a Trakia Trade Kft._nek (székhely: 11-88 Budapest, Napl
u.81/b' ad számz 251028|7'1-43, Cgi.: 01-09-199839, képviseli: Posztolova Iva Nikolova
iigyvezet ) havi 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint bérleti díjért. Felhatalmazza az elntiktit
a bérleti szerz dés megkiitésére"

A napirendi pontok kimerítése után az elncik berekeszti az Íilést.
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Tisztelt Képvis el _testÍilet !

A Bolgár országos Önkormányzat 2Ol5.évi elemi kciltségvetés eredeti el irányzatátm dosítani
sztikséges az Allamháztartásr l sz l zDll"évi CXCV" tcirvény, és annak végrehajtásár l sz l
tobbszcir m dosított 3681201 1.6Ir.3 1 ") Korm. rendelet el írásainak figyelembe vételével.

Am dosítás aze|ozo évipénzmaradvány és az év folyamán terven feltil beérkezett tcibblet
bevétel cisszegével és a f csoportok kciz<itti el irányzatvá|toztatással torténik.

A mellékelttáb|ázatintézményenként tartalmazza tételesen és kiadási, bevételi csoportonként a
Bolgár országos Önkormányzatkciltségvetési szerveinek 2Ol5. évi elemi koltségvetés
e| irányzatát és a jelen javaslatban szerepl m dosítási és átcsoportosítási javaslatokat, valamint
a m dosított el irányzatok cisszegét"
Az e| irányzat m dosítás táhlázata a jogszabályi el írásoknak megfelel en a Bolgár országos
Önkormányzat és kciltségvetési ,intézményei adatait (Bolgár országos Önkormányzat Hivatala,
Bolgár Kétnyelvií Nemzetiségi ovoda, Bolgár Nemzetiségi Nyelvoktat Iskola, Bolgár Kcizpont,
Bolgár Kutat intézet) adatait ktilcin-ktilcin is, és egytittesen is tartalmazza"
Az el irányzat m dosítás e Ft-ban szerepel"

A2015. évi elemi kciltségvetés m dosítására az alábbijavaslatot tessztik:

1"l 20!5. évÍ Tiibbletbevételek miatt:

Bolgár országo s onkormánvzat Hivatala
MíÍkiidési bevételek - Biztosít ltal Íizetett k rtérítés 18

Boleár Kétnvelvíí Nemzetiségi ovoda
M ík dési cél tdmogat sok ÁH-n beliil 608
M{il dési bevétel - Szoleáltatások ellenértéke 50
Míiktjdési bevétel - Eevéb mtíkcidési bevétel 8

M íikii dés i b ev étel ii s s ze s en 58
ovoda Kiiltségvetési B evételek sszes en 666

Boleár Nvelvoktattí NemzctÍségi Iskola
Mííkiidési céI tdmogatások AH-n beliil _
Bolg r Nemzetiségt onkormánvzatok

L100

Mííkiidési cél nett pénzeszkiiziik
Egvéb mtik. célti ánett .pénzeszk z k _ Bolgár Államt l

5.429

Iskola Kijkségvetési B evételek ijsszesen 6.529

Boleár Kiizpont 0

Bolgár Kutatríintézet 0



Bolgár Országos onkormányzat,saját''
Míík dési cél támogat sok AH-n beliilr l _

Egyéb m{ikodési cél támogat sok Áh-n belijlr l 4.795

Felhalmoz si célít tdmogatdsok AH-n beliil _ Egléb

felhalmoz si cél t mogatások ÁH-n bel lr t

a

Míík dési bevételek _ Szolgáltatdsok ellenértéke 2-960

Míík dési bevételek - K zvetített szolgáltatások 12.976

B o o-saj át Mííkijdési bevételek ijsszesen 15.93

Míík dési céI nett pénzeszkijz -
Egyéb miikodési cél ánett pénzeszkoz k 1.000

B o o _saj át Kiilts égvetési bevételek ij s s zes en 21.731

Boo és intézményei Ttibbletbevétel mindiisszesen 28.944

20Í4. Évi p énzmara dvány el irá nyzat mrí do sítás
Hivatal 2.025

Ovoda 4.1 04

Iskola 9.784

Bolgár Kcizpont 1.041

Bo1gár Kutat intézet 0

Bolgár országos onkormányzat - saját 5.830

Bolgár országos onkormányzat és ÍntézményeÍ
fisszesen 22"784

Ktizp onti, irányítrí szervi támo gatás el irá ny zat mrído sítás
Hivatal 0

Ovoda -3.201

Iskola 489

Bolgár Kcizpont 0

Bolgár Kutat intézet 4.027
Bolgár országos onkormányzat - saját

Bolgár országos Onkormányzat és intézményei
tisszesen I 1.309



A 2015.évi ttibbletbevételek és 2014.évi pénzmaradvány felhasználás intézményenkéntÍ

kiadási f csoportonként az a|átbbiak szerint keriilt el irányzat m dosításra:

Intézmény
Bevétel iisszesen

2014.evi
Dm.

tiibblet
bevétel

irányít -szervi
ktsv. t mosat s

asszes

Hivatal 2.025 18 0 2.043

Ovoda 4.104 666 -s"207 r.563

Iskola 9.784 6.s29 489 r6.802

Kiizpont 1.041 0 0 1.041

Kutat int. 0 0 4.027 4.027

BOO 5.830 21.731 27"561

Boo és
Intézményei
tisszesen

22.784 28.944 1.309 s3.037

Intézmény

Szem.
juttat. Járulék

Dologi

EIlát.
pénzbe
li
juttatá
sa

Egyéb
miik.c.
kiadások

Beruhá
zás

Felrijítás
Finansz
.kiad" KÍadás

Összese
n

Hivatal 0 0 1.281 762 2043

Ovoda -989 -264 r"549 1.267 0 r"563

Iskola 3.921 973 10.527 1I 1.370 16.802

Kiizpont 360 93 -16 604 1"041

Kutat intézet 1.s99 436 1"000 992 4.027

Boo - saját 1.658 558 r2"655 334 787 10.260 r309 27.561

Boo és
Intézményei

fisszesen
6"549 7.796 26.996 334 2.065 3.728 10.260 1"309 s3.037



2./ Átcsoportosítások

Ki adá s i f c s op orto n b eltil i s oro k kci zci tti el ir ány zat v áIto ztatás .

Kérem a Képvisel _ testtiletet, hogy a2015" évi ktiltségvetés el trányzat m dosításokat 0elfogadni
szíveskedjen.

Egyben kérem a Testtiletet, j:íruljonhozzá, hogy a KGR Kll adatszolgáLtatás során a sajátbevételek
e|oirányzatát, valamint a technikai jellegrÍ átcsoportosításokat az Elncik a Testtilet a ktivetkez soros
tilésén val ut l agos táj éko ztatása mellett engedélyezhes se "

Budapest, 201 5 " szeptember

dr. Muszev Dancso

a Bolgiír országos Önkormányzat

elncike

Intézmény Bér Dologi
Egyéb
mtik.c.
kiadás

beruházás felrijítás
osszesen

Hivatal 0 0 +1.656 -.1656 0 0 0

Ovoda -696 696 0 0 0 0 0

Iskola 0 0 -387 387 0 0 0

Kcizpont -r44 160 -16 0 0 0 0

Kutat intézet 0 0 --992 0 992 0 0

BOO 0 0 4705 +4.990 1.4r2 -t.697 0

BoÖ és
intézm" tissz.

-840 +856 4.444 3.721 1.412 992 -1.697 0



Bolgár országos Önkormányzat

1052 Budapest, Bajza u 44.

m dosítás 2015.01.01.-2015.08.31.

01't 140 országos és helyi nemzetiségi
nkormányzatok igazgatási tevékenysége

09í í 30 Nemzetiségi vodai ellátás szakmai Íeladatrai
09601 5 Gyermekétkeztetés ktiznevelési intézményben

szerinti illetmények, munkabérek(Kí 10.l )

: biztosítási díjak(K1 1 13)

Fog lalkoztatoÍtak személyi jultatásai(K1 1 )

tisáségvisel k juttatásai (K1 21 )

irányul egyeupgvisffi

kÜls személyi juttatatások (K1 23)

Kills szenélyiJuttatások(Kí2)

terhel Járulékok és szociális hozzájárutási adét |K2|

'terhel más járulék jellegÚ k telezettségek (K2)

tési anyagok beszerzése (K312

Klktjldetések, rcklám- és ptop.klad. (K31)

cél el zetesen felszám. ÁFA (K351)



Bolgár országos onkormányzat

1062 Budapest, Bajza u zl4"

m dosítás 2015.01.01.-2015.08.3 t .

01't'l40 országos és helyi nemzetiségi
nkormán1zatok igazgaÉsi tevékenysége

091 130 Nemzetiségi vodai ellátás szakmai Íeladatai
096015 Gyermekétkeztetés k<iznevelési intézménpen

pÜ.mtiveletek kiadása (K354)

valuta,devizat eszk. realizált árf.vesá. (K354

befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

ellátotlak pénzbeli juttatása (K 47)

: oktatásban résztvev k pénzbeli ellátása

Egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (K 48)

mrjk<idési célti támogatások ÁH-n belÜlre (K506)

: Nemzetiségi nkorm és ktgvet.szerv (K506)

m ktidési célri támog. ÁH-n kivÜlre (K 512)

beszerzése' létesÍtése (K61 )

eszk z k beszezése, létesítése (K64)

Felrijítási célr' el zetesen felszám. ÁFA (K74)

Íelhalmozási celri támog.ÁH-n belÜlre (K84

mrjk. célr] tamogatások bevételei ÁH-n belÜl (B16)

: Nemzetíségi <inkorm. és ktgvetési szerveik (B16)

Íelhalmozási cel11 tamogatások ÁH_n beltilr l (B25)



Bolgár Országos nkormányzat

1062 Budapest, Bajza u 44.

2015 évi ktiltségvetés m dosítás 2015.01.01.-201 5.08.31.

011140 országos és helyi nemzetiségi
<inkormányzatok i gazgatasi tevékenysége

091 '130 Nemzetiségi vodai ellátás szakmai Íeladatai
09601 5 Gyermekétkeztetés k znevelési intézményben

2015. év
eredeti ei.
Ktgvetés
't4t2015.

(02.13.)BOO
Kt.hat.sz

Ájlamhéztartáson belÜl(ÁH-n belÜl) (8403)

mtik dési bevételek (B41í)

m kodési céltj átvett pénzeszk ztik (865)

Kormányok és nernzetk zi szervezetek (863)

Íelhalmozási célri átvett pénzeszkoz k (B73)

: Kormányok és nemzetkcizi szervezetek (B73)

igénybevétele (B813í

Budapest, 2015. szeptember 09.

Halasi Márta BoÖ Hivatal gazd. Vez.



Bolgár országos onkormányzat

1062 Budapest, Bajza u 44"

2015 évi kiiltségvetés m dosítás 2015.01.01.-2015.t

082092 Ktjzmrjvel dési hagyományos k z sségi
kulturális értékek gondozása

092113 Nemzetiségi tanul k nappali rendszer
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5.-8.

évfolyam

szerinti illetmények, munkabérek(K1 101)

személyi .iuttatásai(K'l 1 1

: biztosítási díjak(K1 1 13)

Foglalkoztato(tak személyi juttatásai (K1 1 )

irányul egyébjogviszonyban nem saját

ktils személyi juttatatások (K123)

Kiils szeméIyi jutta?ások(K12)

terhel Járu!ékok és szociális hozzájárulási ad (K2)

terhel más járulék jelleg k telezeftségek (K2)

beszerzése ((K3í 1 )

tetési anyagok beszerzése (K3í2

.és propaganda kiadások (K342)

célrj el zetesen Íelszám. Arl (rcsst



Bolgár országos Önkormányzat

1,062 Budapest, Bajza u 44"

20L5 évi 2015.01.01.-2015.1

082092 KrizmÍivel dési hagyományos k<izosségi

kulturális értékek gondozása

092'l í 3 Nernzetiségi tanul k nappali rendszerii
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5.-8.

évfolyam

2015. év
eredeti ei.
Ktgvetés
14t2015.

(02.í3.)Boo
Kt.hat.sz

2015. év
eredeti ei.
Ktgvetés
1412015-

(02.1s.)BOO
Kt.hat.sz

valuta'devizat eszk. realizált árf.veszt.

beÍizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

ányi ellátottak pénzbeli juttatása (K 47)

állami gondozottak pénzbeli ellátása (K47)

oktatásban résztvev k 6Énzbeli ellátása (K47)

nem intézményi pénzbeli ellátások (K 48)

m k 'dési célri támogatások ÁH-n belÜlre (K506)

: Nemzetiségi tinkorm és ktgvet.szerv (K506)

mÜktidési célri támog. ÁH_n kiviilre (K 51

nonprofit gazd.társaságok (K51 2

egyéb civil szervezetek (K5'12)

él el zetesen felszámított ÁFA (K67)

célrj el zetesen felszám. ÁFA (K74)

Íelhalmoási celrj támog.ÁH-n belÍllre (K84)

mrjk. célrj támogatások bevételei ÁH-n belÜl (Bí6)

: Nemzetiségi nkorm. és ktgvetési szerveik (B'l6)

felhalmozási célri támogatások ÁH-n belÜlr l (825)

: Nemzetiségi nkorm. és ktgvetési szerveik (B25)



Bolgár országos onkormányzat

L062 Budapest, Bajza u 44.

2015 éví ktiItségvetés m dosítás 2015.01.01.-2015.r

0921 13 Nernzetiségi tanul k nappali rendszenj
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5._8.

évfolyam

082092 Krizm vel dési hagyományos kaiz sségi
kulturális értékek gondozása

Álamhéztartáson beliil(ÁH-n beliil) (B{o3)

által Íizetett kártérítés(84'l 0)

m ktidési bevételek (B411)

mÍik<idési céltl átvett pénzeszk zcik (865)

Ebb l: Kormányok és nemzetk zi szervezetek (863)

felhalmozási célÚ átvett pénzeszk ztik (873)

Kormányok és nemzetkcizi szervezetek (B73)

célti átvett pémeszkiiztik (B7)

,maradványának igénybevétele (B81 31 )

Budapest, 2015. szeptember 09-

Halasi Márta Boo Hivatal gazd. Vez.
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Budapest, 2015. szeptember 09.

Halasi Márta Boo Hivatalgazd. Vez.



Bolgár országos nkormányzat

1062 Budapest, Bajza u 44.

evzo15 modosítás 201.5.01.01.-2015.t

sorsz. Szervezeti egyséo Bolgár országos Önkormán1zat és intézményei

coFoG száma, megnevezése

Kiadás

2o15. év
eredeti ei.
Ktgvetés
1412015.

(02.13.)BoÖ
Kt.hat.sz

ei. Mod
06.30. ei.M d

07.h
ei.M d
08.h

M dosÍtott
el.

Osszesen

1 I9nÉny szerinti illetmények, munkabérek(K1 1o1) 49 842 564 1 53C 1 395 50 541
2 3éren kíviili juttatások(K1 1 07) 2 466 -508 48 622 2 628
3 (ozlekedési kciltségtérítésm (K1 1 o9) 672 0 -636 36
4 :gyéb kcilltségtérítések (K1 1 10) 0

5 :oglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(Kí .l 13) L 424 16C -744 r 44(
6 :bb l: biztosítási díjak(K1íí3) 0 0 0

7 Fog la lkoztatotíak személy i juttatása i (K1 1 ) 52 308 2 752 L738 1 553 54 645

I Válasáott tisztségvisel k juftatásai (K.l21 ) 4 800 75C 5 55(

I
Vvégzésre irányul egyéb jogviszonyban nem sajat toglalkoaatounat
izetett iuttatások Kl 22]r 4992 -767 -748 361 4 438

'to igyéb k ls személyi juttatatások (K123) 2 00c 2882 1 13C 6 016

11 K ls személyijuÍtatások(K|2) t7792 2 865 -744 I 49I t6 00t
12 Személyi iuttatások iisszesen (Kí ) 64 100 5 017 1 594 -62 70 649

13 Uunkaad kat terhel járulékok és szociális hozzájárulásl ad (K2) 17 553 1 398 430 -32 79 349

14 ebb l: szociális hozzdjárulási ad (}<2) 1 803 558 43C 6 279)
15

=bb l: rehabilitáci s hozzájárulás (K2) 0 0 0

16 zbb l: korkedv.-biztosÍtási járulék (K2) 0 0

17 '.bb l: egészségt)gyi hozzájárulás (K2) 0

't8 lbb l: táppénz hoz.ájárulás (K2) 0

í9
av' rgl'9 Á

kapcs.terhel más járulék jelleg k telezettségek (K2) 0 0 0

20 zbb l: munkáltat 't terhel SzJA (K2) 0

2'l Szakmai anyagok beszezése ((K31'l ) 757 2 155 155 388
22 Jzemeltetési anyagok beszezése (K312) 2 72Í 7202 89 -656 3 565

23 \rueszezés (K3í3) 0

24. Készlet besze rzé s (K3 1 ) 3 695 3 357 893 -501 7 44t
25 nformatikai szollgáltatások igénybevétele (K321 ) 31 492 -74 48 T2I
26 lgyéb kommunikáci s szolgáltatások (K322) 1 900 1 362 I23 2 40:
27 Komm un ikáci s szolg áltatás (K32) 2 210 51C 288 506 361l
28 K zÜzemi dljak (K331) 980 93s 207 0 2 77C

29 r/ásárolt élelmezés (K332) 2 774 0 0 2 174

30 3érleti és lízingdíjak (K333) 1344 157 -L87 t 37t
31

/vwl. c ^v-Jz.glo Es c llldgéllszltla egyutlmuK.(Frn alapu
;zez.konstr.(K33í ) 0

32 Grbabtartési, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2271 2 000 0 1E 4289
33 (tizvetített szol gáltatások (K335) 8392 -40c -207 91C 870
u ebb l : Álamhááartáson bel{ili (K335) 2578 535 311
35 Szakmai tevékenységet segít szolgált. (K336) 7 986 3 207 -263 -L42 10 788

36 !gyéb szolgáltatások (K337) 16 337 3 806 1 92s 283 2490e
37 9zolgáltatásl kiadások (K33) 42 062 9 705 t 662 3 437 5428t
38 (ikÜldetések kiadásai (K341 ) 5 502 2352 0 7 854
39 leklárrr'és propaganda kiadások (K342) 0 0 0

40 Kkiildetések, reklám- és ptop.kiad' (K31) 5 502 2352 7 85t

4'l MŰk dési célrj el zetesen Íelszám. AFA (K351) 9 514 2684 424 77 L2 69

43 Gmatkiadások (K353 922 -45 -87



Bolgár országos onkormányzat

1062 BudaPest, Bajza u 44.

1.-20152015 évi kiiltségvetés m dosítás zo15.or.u

sorsz.
Szervezeti egység Bolgár országos Önkormányzat és intézményei

coFoc száma, megnevezése

Kiadás

2015- év
eredeti ei.
Ktgvetés
1412015.

(02.13.)BOO
Kt.hat.sz

ei.M d

06.30"
ei"M d

07.h
ei.M d
08.ho

M dosított
el.

Osszesen

44 )bb l: Álamházartáson belÚl (K353) 0

45 -gyéb pÜ.m veletek kiadása (K354) 0 0

46 :bb l: valuta,devizat eszk. realizált áí'veszt. (K354) 0 0 0

47 =gyéb 
dologi kiadások (K355) 0 82 7 426 150

48 K ti5nÍéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 9 514 360 46t 62C 14201

49 DoLoG! KhDÁsoK osszesel 60 40s 19 53C 3 304 4 162 87 40:

50 ntézménvi ellátottak pénzbeli juttatása (K 47) 0 0 0

51 :bb l: állami gondozoftak pénzbeli ellátása (K47) 0 0 0

52 :bb l: oktatásban résávev k pénzbeli ellátása (K47)

53 iqvéb nem intézményi pénzbeli ellátások (K48) 1 00c 334 t 334

54. É-llátottak pénzbeli junatása ( K4) 1 00c 334 1,33t

55 rlemzetkozi k telezettségek (K501) 19 19

56 :bb l: EU 0

57 gyéb elvonások, beÍizetések (K502) 0 r962 84 0 204e

58 Egyéb mrjk<idési célri támogatások ÁH-n belÜlre (K506) 1 200 0 TZOC

59 ebb l : Nemzetiségi tinkorm és ktgvet.szerv (K506)

60 :ovéb mÜkodési célr] támog. ÁH-n kivÍilre (K 512) 21 80C -7 4L2 1 472 21 80(

61 -bb l: nonprofit gazd.társaságok (K512) 0 0

62. :bb l: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0

63 Eqvéb M ktldési cél kiadások (K5) 23 000 1 981 -1 328 7 472 25 065

64 mmateriális javak beszezése' létesÍtése (K61 )
0

65 noatlanok beszerzése, létesítése (K62)

66 nformatiikai eszkozok beszezése, létesítése (K63) 0

67 3qyéb targyi eszk zok beszezése, létesítése (K64) 797'j 206L 86C 4 898

68 3eruházási cél el zetesen Íelszámított ÁFA (K67) !29 575 0 232 93t

69 Beruházások (K6) 2LO6 z63t 0 1 092 5 834

70 lngatlan fel jítása (K7'l) 8577 7 525 554 16 65(

71 nformatikai eszk ztik Íelrliítása (K72)

72 ]ovéb tárovi eszkoz k felrjiÍtasa (K73) 0 0 0

73 :el iítási célrj el zetesen íelszám. Árn 6z+1 23t4 2032 0 L49 4 495

74 Feltijítások (K7) 10 885 9 557 702 2T 74:

75 jovéb felhalmozási célr] támog.ÁH_n belÜlre (K84) 0

76 lbb l : Nemzetiséqi nkorm és ktgvet.szerv (K84)

77 iqyéb Íelhalmoási célri kiadások (K8) 0

78 Kiiltséqvetési kiadások (Kí'K8) 179 05: 40 119 4 00c 7 609 230787

79 Finansz.kiad,-lrányít szervi tám. Foly sítás(K9) 7t4740 4 489 -3 180 116 049

80 KlADÁsoK osszesen 293793 40 119 I 489 4 429 346 83(

1

Bevételek

=weu 
mot<. célrj támogatások bevételei ÁH_n uettit (gí6) 159 595 50c 4 489 1 514 166 09t

2 lbb l: Nemzetiségi nkorm. és ktgvetési szerveik (B16) 1 50C 500 0 t27 321

3 íi*anési 'cét,i ta-ogatások ÁH-n bel lr l (B1) l-59 595 5UU 44 9 1 514 166 098

4 lovéb felhalmozási celr] támogatások ÁH-n belÜlr l (B25) 3 300 0 0 3 30C

5 ]bb l: Nemzetiségi nkorm. és Kgvetési szerveik (B25)

6 =elhalmozási célri támogatások ÁH-n belÜlr l (82) 0
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1062 Budapest, Bajza u rM'

2015 évi kiiltségvetés m dosítás 2015.01.01.-20

Bolgár országos onkormányzat és intézményei

2015. év
eredeti ei.
Ktgvetés
1412015-

(02.1s.)BOO
Kt.hat.sz

: valuta,deVizat eszk. realizált árf.nyeresége

mrjkodési bevételek (B41 't )

mrjktjdési célrj átvett pénzeszktiztik (865)

Kormányok és nemzetkcizi szervezetek (863)

felhalmozási célrj átvett pénzeszkoziik (873)

: Kormányok és nemzetk zi szervezetek (B73)

év ktgvet,maradványának igénybevétele (B8131 )

Budapest, 2015. szeptember 09"

Halasi Márta Boo Hivatal gazd. Vez.



Bolgár országos Önkorm ányzat

2075.I" félévi elemi ktiltségvetési beszámol

Az id kozimér|egselentés készítését azáIlamháztartásr l sz l 201I. évi CXCV. tcirvény (a

továbbiakbu'': Áht.1 l08. $ (2)bekezdése,valamint azállarr lánartásitcirvényvégrehajtásár l sz l
36812011. (xil. 31.j Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 170. $-a írja el . Azúrlapok kitciltése a

számvitelr l sz l 2000. évi C. torvény (a tovább_iakban: Szt.) és az állan'háztartás számvitelér l sz l
4l2OI3. (I.1 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) áItaI szabályozott kcinywezetés és ahozzájuk
kapcsol d an vezetett részletez nyilviíntartások adataib l tcirténik.

A jogszab áLy e|oírásának megfetel en elkészítésre kenilt a Bolgár országos Önkormányzat valamint

az á|ta|aalapított, irányításuk alálrrrtoz kciltségvetési intézmények a Bolgár országos Önkormányzat

Hivatala, a Bolgár Kétnyelv Nemzetiségi Óvoda, a Bo1gár Nyelvoktat Nemzetiségi Iskola és a

Bolgár Kulturális, Dokumentáci s és Informáci s Ktizpont 20|5.év I. félévi elemi kciltségvetési

beszámol ja. készítésére . Az l.télrévi beszámol t _ a pénzforgalmi adatotat a Il.negyedévi id kc'zi

kciltségvetési jelentés PM Info és a II. negyedévi mérlegjelentés a KGR Kl1 honlapon megtalálhat

formában és tartalommal kertilt cisszeállításra és benyrijtiísra.

A meltéke|ttáb|ázatok tartalmazzáka2015.évi elemi kciltségvetés eredeti, m dosított és az

e|oirányzatot, valamint a KGR Kl1 adatszolgá|tatás 2015 PMINFO - II. negyedév szerinti teljesítést

a 2015.01.0l.-20l5.06"30. id szakra vonatkoz anintézményenkénti és osszesített, tételes valamint

f csoportos bontásban.

A Bolgár országos onkormányzat és az irányitása aIá tartoz ktiltségvetési intéznényeivel egyiitt

cisszes eredeti eI irányzata293.793 e Ft, melyb l 8.312 e Ft saját, mríkodési bevétel. A Hivatal eredeti

e| irányzata 34.059 e Ft, az cinkormányzat ,,saját'' eredeti e|oirányzata _ a finanszírozási cisszeg

Il4.74O e Ft halmoz dása nélktil _ 56.001e Ft, az Óvodáé 36.974 e Ft, az Iskoláé 24"9I9.e Ft, a

Bolgár Kci4ponté 27.100 e Ft.

A I. féléves beszámol ban az el irínyzat a pénnnaradvány <isszegével cisszesen 22.784 e Ft-tal

ncivekedett, ami az Önkormányzatná| 5.830 e Ft, a HivatalnáI 2.025 e Ft, az Óvodánál 4.104 e Ft, az

Iskolánál 9.784 e Ft, a Bolgár Kcizpontnái' I"04I e Ft volt"

BEvÉTELEK ALAI(Ur.,Ása

A 2015. évi Kiittségvetési támogatás (normatív, ktizoktatásÍ megáltapodás alapján, intézményi

támogatás) id arányosan az e\ irányzatnak megfelel en alakult. A 20l4.éwe megállapított normatív

támogatás elszámolása során a Magyur Áilumkincstár határozata szerint az Óvoda nrlfizetés miatt

I.lg2.390 e Ft visszaítzetésre kcitelezett, az Iskola részére 4893a7 e Ft p tl lag kiutaland tisszeg

volt"

Az Önkormányzatnál

A mtíktidési célri Támogatás értéktí bevételnél el irányzat m dosítás nem volt, a teljesítés 84"898 e Ft,

ami az eredeti e|oirányzathoz képest 53%. A teljesítés cisszege tartalmazza a kciltségvetési támogatás



id arányos részét, 53.000 e Ft-ot, 20l5.07.O1'-vel alakult Kutat intézet részére egyedi
támogatásként kapott _ 4.000 e Ft-ot, az Ovoda és Iskola normatív támogatását 25"805 e Ft-ot,
2014.évi ut finanszírozásu Iskola részére adott tankcinyv támogatás 480 e Ft-ot, valamint a bo1gár
nemzeti ségi tinkorm ány zatok által nyujtott l 

" 6 l 3 e Ft-ot.

Felhalmozási célri támogatás eredeti eloirányzata 3.300 e Ft, tényleges bevételként szerepel"

Kcizvetített szolgáltatás bevétel m dosított eli5irányzata az MNV Zrt. részére 2015.06. lT.-én 2Ol5.
jrilius l7'i fizetési határid vel kiszám|ázott 2OIO.-20l4"év kcizcitt e|végzett felrijítási munka cisszege,
12-594 e Ft- A 963 e Ft, teljesítés kcizvetített szolgáltatás szám|ázása tévesen az cinkorm ányzatná|
tcirtént a Hivatal helyett. Rendezése folyamatban, az e\ irányzatm dosítására ennek alapjánkenil sor.

A mtikc'dési bevételek _ Szolgáltatások ellenértéke _ kcizcitt találhat a kiadott helyiségek bérleti díja,
eredeti e|oirányzata 7.846 e Ft. A teljesítés az eredeti és m dosított el irányzathoz viszonyítv a 89 %o,

6-948 e Ft, ebb l 2014. évi 650 e Ft. A Milestone a rV. emeleti tet teret (ll5 m2havi 60.000 Fo
20|5.04.15-t l bérli" A fel jítási munkák fedezetére egy cisszegbe el re befizette 2ol8.07.15-ig a
2.400 e Ft bérletí díjat. El lrányzat m dosítása folyamatban van.

MtÍkc'dési célri átvett pénzeszkijz 1.000 e Ft el irányzat m dosítása a Jantra Néptánc Egyesiilet által
adott támogatás a nyári bolgár anyanyelvi tábor kiadásaira"

Elozo év k<iltségvetési maradványának igénybevétele m dosítoÍt e\iiirányzat és teljesítése 5.830 e Ft.

A Hivatal mtikc'dési bevétele a kcizvetített szolgá|tatás bevételéb l ad dik. Az 5.214 e Ft eredeti
el irányzattal szemben2.166 e Ft teljestilt. A lemaradás részben abb l ad dik, hogy a Patanjali bérl a
számlatartozás kiegyenlítésére részletftzetést kért és kapott. EzenkívÍil onkormányzatnális jelent meg
bevétel ami a Hivatal kcizvetíteÍt szo\gá|tatásb l ad dott"

Elozo év kciltségvetési maradványának igénybevétele m dosított elt5irányzat és te1jesítése 2.025 eFt.

Az ovoda miik<idési bevétele kcizcitt Szolgáltatások soron pénztártcibblet 8 e Ft tényleges bevétel van,
melynek m dosítása folyamatban van. Ellátási díj az eredeti és m dosított el irányzat3.098 e Ft-hoz
viszonyíwa 55"42%o-banteljestilt, ami 1 .7I7 eFt.

Elozo év kciltségvetési maradványrínak igénybevétele m dosított eli|trányzat és teljesítése 4.104 e Ft.

Kcizponti, irányít szervitámogatás 33.876 e Ft eredeti el irányzattalszemben 14.081 e Ft, ami 4l,57oÁ-os teljesítés. A lemaradás oka, hogy a normatív 2Ol4. évi eiszámolás miatt 1.192e Ft elvonásra
kertilt, 20l5-évi kciltségvetési trímogatásként az ovoda eztnemkapta meg. Az elvon ás 2014 évet érinti
ezért azt a 20I4-évi pénnnaradványb l kell rendezri és nem a zoi s.evi normatíváb l. 2015.07 .)l-énaz vodának az cisszeget 2015.évi támogatásként elutaltuk, ezzelegy id ben az elvonást kiadásként
e lszámolfuk 20 | 4 évi pénzm ar adv ány felhaszrálá s ával.

Iskola esetében Mtikcidési célri támogatások bevételei kcizritt szerepel a szigetszentmikl si Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzatt l - az iskola mtÍkcidési kiadásaira _ kapott 500 e Ft m dosított el ir ányzat
és teljesítés. Egyéb miíkÓdési célri átvett pénzeszki:z az Erasmus páIyázatra kapott 2.752 e Ft
támogatás.



E|ozo év kciltségvetési maradványának igénybevétele m dosított el irányzat és teljesítése 9"784 eFt.

Kcizponti, irányít szervi támogatás eredeti eIoirányzat 24"9L9 e Ft, a m dosított 25"408 e Ft, a

teljesítés 13.845 e Ft, ami az eredeti eloirányzattal szemben 55,56 %, 7 m dosított el irányzathoz

képest 54,49 5. e Ft. A lemaradás oka, hogy a normatív 2014" évi elszámolás miatt 478 e Ft támogatás

jár még az Iskolának. A 2015.évi kciltségvetési támogatás eloirányzatát 478 e Ft-tal megemelttik,

azonban az Iskolán ak 201 5.07.0 1 -én utaltuk át.

Bolgdr Kiizpont Mtíkodési bevétele nem volt, eloirányzat és tényleges sem.

Eloz év kcittségvetési maradványának igénybevétele m dosított el irányzat és teljesítése 1.041 e Ft.

Kcizponti,irányít szervi támogatás eredetí, m dosított el irányzata27"l00 e Ft, a teljesítés l3.550 e

Ft, id arányosan teljestilt.

KIADÁSoK ALAKI]LÁSA

KiadásaÍnk <isszességében megfelel en alakultak. Az Önkormányzat és intézrnényére bizosított

e|oir ány zatok fe de zetet nyÚrj tottak a mtíko dé s h ez, fe lhalmozá sho z.

Az intézmények I. félévi teljesítése az eredeti el irányzathoz viszonyítva id arányos 48,79 %, 3

m dosított elcíirányzathoz képest 42,93 oÁ. Személyi juttatásoknál az eredeti eloirányzathoz képest

45,28 %o, am dosított e|oirányzathoz képest a teljesítés 4l,99 Yo.

A 2015. évi kciltségvetésnek megfelel en a rendszeres személyi juttatásoknáL az alapilletményeket

mutatjuk ki. A nem rendszeres személyi juttatások az alkalmazottak részére kifizetett a

kciltséglérítéseket, étkezési tartalmazza. A kiils személyi juttatások az elncik tiszteletdíjat és

k<iltségtérítését tanalmazza.

A b e számol ás i idcí s zakb an a |étszátm az el ir ány zatnak me gfel el en al akult.

Az Óvodában és aziskolában a munkatársak kcizalkalmazottitcirvény hatályaalátartontak"

A személyi juttatiísok roz kapcsol dik a munkáltatr Í járulékok felhaszrálása, az eredeti

el irányzathozképest 48,70Á, a m dosított e| irányzattal szemben 45"II%.

Dologí kiadások az tinkormínyzat és az irányítása alá tartoz Íntézményeknél iisszesen 29.7t2 e

Ft teljesítése az eredeti 60.409 e Ft el irányzathoz viszonyítva 49,18 oÁ, a 79.939 e Ft m dosított

eloírányzathoz viszonyítva 37 ,|7 %o.

Ellátottak pénzbeli juttatásl az cisztcindíjakat tartalmazza, az eredeti és m dosított 1.000 e Ft

el irányzathoz viszonyítva 66,00 Yr'os a teljesítés ami 660 e Ft.

Egyéb miíktidésÍ cél kiadások Eredeti e| irányzat, 23.000 e Ft, m dosított 24.981 e Ft míg a

tényleges teljesítés 14.751 e Ft ami az eredeti e\ irányzat 6'l',55 Yr-a, a m dosított el irányzatta|

szemben 56,67 %o. Itt keriilnek elszámoláSra a ktitonféle elvonások, és az egyéb mtikcidési célir

támogatások.



Az egéb mííkiidési céI tdmogatás kifizetése az cinkormányzat - saját pénzforgalmi jelentésében van"

Az áilamhánartáson beltilre - a debreceni, miskolci, pécsi boigár nemzetiségi cinkormányzatoL<nak

teshileti határozattal nyrijtott 600 e Ft támogatás az ercdeti 1"200 e Ft-tal szemben; áIlamhánartáson

kívtilre |2.768 e Ft támogatás a Jantra Néptánc Egyesiiletnek Chilei folkl r fesztjvál kciltségére

99l2ol4.(12.19.)BoÖ hat.szerint adott 2.500 e Ft, a Bolgár Kulturális F rum részére a

4312015"(05.08.) BoÖ határozat szerint A mai bulgarisÍika tudományos perspekÍívái c. konferencia

anyag k<itetben tcirtén kiadásához adott l l8 e Ft, el irányzat m dosítása folyamatban van. Az eredeti

el irányzat szerint id arány teljesítéssel a Bolgár MÍiveleídési Kulturális Non-Profit Kft részére 8.500

e Ft, Alternatív Mrivészeti Alapnak 750 e Ft, Bo1grír l{risági Egyestiletnek 900 e Ft támogatást adtunk"

FelhalmozásÍ kÍadások

Az épíiletek felrÍjítása 8'571 e Ft és 2.314 e Ft Ápn eredeti eloirányzattal szemben 16.096 e Ft +

4.346 eFtÁFAm dosítottel irrínyzat,amib l 5"283 eFtés l.358eFtÁFAval sultffi g, ezaz
eredeti e| irányzathoz viszonyítva 6l,64 yr, a m dosítotthoz képest 32,82 %. Az e|i5irányzat
m dosítása 7.525+2.032 eFt Ápa , cisszesen felrijítási kiadásolaa 9"557 e Ft. 2015.I. félévben
kertilet elvégzésre tcibbek ktizcitt a fcildszinti helyiségben ajt csere és padl szíÍnyegezés, az éptilet
es csatorna kicserélése, 3 emeleti télikert, 4 emelet tárol kialakítása, háts Íépcs házi rész
munkálatai.

Beruházás, tárgyíeszk z beszerzés cisszesen 2.106 e Ft eredeti,4.742 e Ft m dosított eli|irényzattal'
szemben a teljesítés 1.904 e Ft, ami a eredeti eloirányzat 90,4l oÁ-a a és a m dosított e\ílirányzat 40,15
oÁ-a.

Egtéb tárglieszktiz k b eszerzés e, Iétesít ése

A TÁMOP páLyázat keretén belt'il 2015.I. fétévében kifizetés nem ttirtént.

A Hivatal beruházásánáI brutt 273 e Ft, vide kapurendszer b vítése, számít gép beszerzése az
Iskoldn I brutt 27le Ft fényképezogép, brirotok beszerzése, aKozpontrrál 1.360 e Ft képz mrívészeti
alkotás b eszerzés szerepel "

Összességében megállapíthat , hogy a 2015.I.félévben a gazdálkodás megfelel volt, finanszírozási
problémák nem voltak. Az onkormányzat fizetési k<itelezettségeit (száI|ít i, ad és járulék) hatiírid re
teljesítette.

Budapest, 2015 " szeptember 9.

dr" Muszev Dancso
BoÖ Elncik



Botgár országos onkormányzat

1062 Budapest, Baiza u 44.

20L5 évi ktiltségvetés eredeti, m dosított el irányzat, teljesítés 2015.06"30"

01 1140 országos és helyi nemzetiségi cinkormán1aatok igazgatási tevékenysége

2015. év
eredeti ei.

Ktgvetés
14t2015.

(02.13.)BOO
Kt.hat.sz

szerinti illetmények, munkabérek(K1 í 01 )

kívÜli iuttatások(K1 107)

(K1 í 10)

biáosíÉsi díjak(Kl 1 13)

álasáott tisztségvisel k juttatásai (K121 )

irányul egyéb jogviszonyban nem saját

:munkaad t a toglalkotatoftak részére t ttén kifz.zel
.terhel más járulék jelleg,i k telezettsé9ek (K2)

i anyagok beszerzése ((K31 1 )

-akozszÍéra 

és a magánszíéra egyÜttm k.(PPP) alap

: Államhááartáson belÜli (K335)

tevékenységet segít szolgáh' (K336)



011'l40 Országos és helyi nemzetiségi cinkormányzatok igazgatási tevékenysége

valuta,devizat eszk. realizált átÍ.veszt. (K354)

Kijlijnféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)

oKatásban részNev k pénzbeli ellátása (K47)

Egyéb nem intézménl pénzbeli ellátások (K 48)

mrjkodési célrj támogatások ÁH-n belÍllre (K506)

mÜktidési célri támog. ÁH_n kivÚlre (K 51

egyleb civil szervezetek (K5í2)

tárgyi eszktiz k beszerzése, létes ítése (K&l)

célrj el zetesen felszámÍtott ÁFA (K67)

célr] el zetesen felszám. Árn 1rr+1

felhalmozási célri támog.ÁH-n beliilre (K84)



sorsz. Szervezeti eqyséq

BOO Hivatal

coFoc száma, megnevezése
011140 országos és hell nemzetiségi cinkormányzatok igazgatási tevékenysége

Kiadás

20'l5. év
eredeti ei.

Ktgvetés
14t2015.

(02.13')BoÖ
Kt-hat-sz

M dosított
et.

Osszesen
20í 5.06.30.

kotelezettség
vállalás

/kcivetelés
2015.06.30.

Tény
20í5.06.30

Teljesítés %
Tény /
eredeti

Teljesítés %
Tény l
m d.ei.

77 :bb l : Nemzetiségi nkorm és ktgvet.szerv (K84)

7B lgyéb felhalmozási céltÍ kiadások (K8)

79 Kiiltségvetési kiadások (K1 _K8) 34 oss 36 084 10 u2 9 96t 29,2Í 27,62

80 :inansz.kiad,-lrányít szervl tám. FoIy sítás(K9)

81. KtADÁsoK osszeseN 34 059 36 084 to 42 9 966 29,26 27,62

Bevételek

1 Egyéb mÚk. célti támogatások bevételei AH-n belÜl (B'l6)

2 ibb l: Nemzetiségi onkorm. és ktgvetési szerveik (B16)

3 M kiidésÍ .cétli támogatások Áu-n belijlr t (B1) 0 0 0

4 :gyéb felhalmozási cél támogatások Án-n uetotrot 1szs;

5 lbb l: Nemzetiségi tinkorm. és ktgvetési szerveik (B25)

6 :elhalmozási célÚ támogatások ÁH-n belÜlr l (B2)

7 Szolgáltasok ellenértéke (8402)

8. ibb t:

I (ozvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 5214 5214 3941 2161 41,54 41,54

í0 >bb l Allamhéáartáson bel l(AH-n belÜl) (8403) 44t #zÉRÖoszrl! #zÉRÓoszrÖ!

11 Ellátásidíjak (8405)

12 (amatbevételek (8408)

13 Ebb l: ÁH-n belÚl (B4o8)

14 Egyéb pénzi.igfi m veletek bevételei (8409)

15 rbb l: valuta,devizat eszk. realizáft árÍ.nyeresége (8409))

16 Egyéb m kcidési bevételek (B4í0)

17 M kiidési bevételek (B4) 5214 5214 3944 2í6( 41,9 41,3

18 -gyéb m kodési éltj átvett pérzeszkoz k (865)

19 ]bb l: HáZartások (863)

20 -bb l: Eur pai Uni (863)

21 ]bb l: Kormányok és nemzetkozi szervezetek (863)

22. V ktidési célti átvett pénzeszkt5ziik (86)

23 lgyéb Íelhalmozási célÚ átvett pénzeszk z k (B73)

24 ibb l háztartások (B73)

25 lbb l: Eur pai Uni (B73)

26 ibb l: Kormányok és nemzetkcizi szervezetek (B73)

27 :elhalmozási célti átvett pénzeszkiiziik (B7)

28 Kiiltségvetési bevételek (B1-B7) 5211 5211 3914 2í 6( 11,54 41,3

29
=l z év ktgvet,maradványának igénybevétele (B8131) 202! 202! 2024 fzÉRÓoszTÓl í0(

30 Kozponti,irányÍtoszervi támogatás (88í 6) 28844 2884! 11211 11211 38,87 38,8i

31 Finanszírozási bevételek (B8.) 28U! 3087( 1323Í 13231 45,E9 42,8t

32 BEVÉTELEK osszesen 3405! 36084 í7í8( 1iloi 45,22 42,6t

Budapest, 201 5. Jtilius



Bolgár Országos onkormányzat

1062 Budapest, Baiza u 44.

2015 évi ktiltségvetés eredeti, m dosított el irán1

Bolgár Kétnyelv Nemzetiségi ovoda

o91'l30 Nemzetiségi vodai ellátás szakmai Íeladatai

096015 Gyermekétkeáetés k znevelési intézményben

Teljesités %
Tény /
eredeti

2015. év
eredeti ei.

Ktgvetés
14120'15.

(02.13.)BOO
Kt.hat.sz

rvény szerinti illetmények, munkabérek(K1 101 )

kívÜli juttatások(K1 1 07)

Egyéb kcilltségtérítések (K1 1 10)

egyéb személyi juttatásai(K1 í 13)

: biztosítási dÍjak(K1 1 í3)

irányul egyéb jogviszonyban nem saját

k ls személl juttatatások (K't23)

K ls személyi jutatások(K12)

:munkaad t a foglalkotatottak részére t ftén kifzzel
.terhel más járulék jelleg kotelezettségek (K2)

i anyagok beszezése (K312)

akozszÍéra és a magánsÍéra egyÜttmÚk.(PPP)

Szakmai tevékenységet segÍt szolgált" (K336)



Bolgár KétnyelvÍi Nemzetiségi Óvoda

091130 Nemzetiségi vodai ellátás szakmai feladatai
096015 Gyermekétkeáetés k znevelési intézményben

i célr] el zetesen felszám. ÁpR trsst

: valuta,devizat eszk. realizált árf.vesá.

beÍiz. és egyéb dologi kiadások (K35)

ellátottak pénzbeli juttatása (K 47)

nem intézményi pÉnzbeli ellátások (K 48)

Ellátotlak pénzbeli juttatása ( K()

mtikodési célrj támog. ÁH-n kiviilre (K 51

egyéb civil szervezetek (K5í2)

javak beszerzése' létesítése (K6í )

Egyéb tárgl eszkciz k beszerzése, létesítése (K64)

célu el zetesen felszámított ÁFA (K67)

Felrijítási cél el zetesen felszám' ÁFA (K/4)

felhalmozási célti támog.ÁH-n belÜlre (K84)



sorsz. Szervezeti eovséo

Bolgár Kétnyelvíi Nemzetiségi Óvoda

coFoc száma, megnevezése 09í130 Nemzetiségi vodai ellátás szakmai feladatai
09601 5 Gyermekétkeáetés ktiznevelési intézmény en

Kiadás

2015. év
eredeti ei.

Ktgvetés
14t2015.

(02.13.)BoÖ
Kt.hat.sz

M dosított
et.

Osszesen
20í5.06.30.

k telezettség
vállalás

/ktivetelés
2015.06.30.

Tény
20't 5.06.30

Teljesítés %
Tény /
eredeti

Teljesítés %
Tény /
rn d.ei.

77 :bb l : Nemzetiségi onkorm és ktgvet.szerv (K84)

78 Egyéb felhalmozási célri kiadások (K8)

79 Kiiltségvetési kiadások (K1 -K8) 36 97l 4 07A í6 853 16 36i 44,21 39,&

80 Finan sz.kiad, { rányít szervi tám. Foly sítás(K9)

8'l KhDÁsoK osszesen 36 97r 11 07Í í6 853 í6 36? 4,21 39,&

Bevételek

1 -gyéb m k. célrj támogatások bevételei ÁH-n uetiit 1sto;

2 ibb l: Nemzetiségi nkorm. és ktgvetési szerveik (B'l6)

3 |tl kijdési .cétti támogatások ÁH-n bet tr l (B1) 0 0 o

4 -gyéb felhalmozási célrj támogatások Án-n uettitrot 1azs;

5 Ebb l: Nemzetiségi cinkorm. és ktgvetési szerveik (B25)

6 Felhalmozási célu támogatások ÁH-n beliilr l (B2)

7 Szolgáltasok ellenértéke (8402) 5t #zÉRÓoszro! #zÉRÓoszrÓ

I =bb l:

I Kozvetített szolgáltatások ellenértéke (8403)

10 ebbd Álamhéáartáson belul(ÁH-n bel l) (B4o3)

11 Ellátásidíiak (8405) 3 09t 3 09t 1 721 171 55,4' 55,42

12 (amatbevételek (8408)

í3 ibb l: AH_n belÜl (8408)

14 :gyéb pénzÜgyi m veletek bevételei (M09)

15 gbb l: valuta,devizat eszk. realiált árf.nyeresége (8409))

í6 igyéb m k<idési bevételek (B4í0)

17 U kiidési bevételek (B4) 3 09t 3 09t 1 775 1 72! 55,6t 55,6{

18 lgyéb mtik<idési célri átvett pénzeszkciztik (865)

19 Ebb l: Hááartások (863)

20 Ebb l: Eur pai Uni (863)

21 ibb l: Kormányok és nemzetk<izi szervezetek (863)

22 lltjktidési célri átvett pénzeszkiiziik (86)

23 lgyéb felhalmozási célr] átvett pénzeszkoztik (B73)

24 ibb l hááartások (B73)

25 Ebb l: Eur pai Uni (873)

26 lbb l: Kormányok és nemzetkozi szervezetek (B73)

27 =elhalmozási célti áwett pénzeszkiiziik (B7)

28 Kiiltségvetési bevételek (Bí -B7) 309 3 09t I 779 1 724 55,6t 55,6r

29 El z év ktgvet,maradványának iqénY evétele (B8131 ) 4 104 1 104 4 104 #zÉRÓoszTÓ! í00 0(

30 (cizponti,irányít szervi tiimogatás (B8í 6) 33 87G 33 87G í4 081 í4 08' 41,51 4't,5t

3'l Finanszírozási bevételek (B8.) 33 87Í 37 980 í8 í8: í8 í8l 53,6t 47,8t

32 BEVÉTELEK osszesen 36 974 11 07t í9 964 19 9í( 53,84 48,4i

Budapest, 201 5. jtilius



Bolgár országos onkormányzat

1062 Budapest, Bajza u 44.

2015 évi kciltségvetés eredeti, m dosított el irán1

092í 1 3 Nemzetiségi tanul k nappali rendszer nevelésének, oktatásának szakmai Íeladatai
5.-8. évÍolyam

rirvény szerinti illetmények, munkabérek(Kí 101 )

i k<iltségtérÍtés (K1 109)

(K11í 0)

egyéb személyi juttatásai(K1 1 13)

tisáségvisel k juftatásai (K12í )
irányll egyéb jogviszonyban nem saját

Személyi juttatások tlsszesen (Kí ) í5990 71

a Íoglalkotatottak részére tortén kifz.zel
'terhel más járulék jelleg kotelezettségek (K2)

anyagok beszerzése ((K3í 1 )

i szollgáltatások igénytevétele (K32í )

Szakmai tevékenységet segít szolgált. (K336)



Bolgár Nyelvoktat Nemzetiségi lskola

092113 Nemzetiségi tanul k nappali rendszerrj nevelésének, oKatásának szakmai Íeladatai
5.-8. évfolyam

célr] el zetesen Íelszám. Árn (rsst)

pÜ.mriveletek kiadása (K354)

ebb l: valuta'devizat eszk. realizált árf.veszt. (K354)

Kiil nÍéle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)

lntézménl ellátottak pénzbeli juttatása (K 47)

oKatásban résztvev k penzbeli ellátása (K4

Egyéb nem intézménl pérzbeli ellátások (K 48)

mr]kcidési célr] támoqatások ÁH-n beltilre (K506)

i cinkorm és ktgvet.szerv (K506)

m k dési célrj támoq. ÁH-n kiv lre (K 512)

nonproftt gazd.társaságok (K51 2)

egyéb civil szervezetek (K5í2)

tárgl eszkciztik beszerzése, létesítése (K64)

célr] el zetesen Íelsámított AFA (K67)

célrj el zetesen felsám. Ára 1rz+;

felhalmozási célu támog.ÁH-n belÜtre (K84)



092113 Nemzetiségi tanulok nappali rendszerÜ nevelésének, oktatásának szakmai feladatai
5"-8. évfolyam

: Nemzetiségi rinkorm és ktgvet.szerv (K84

ltségvetési kiadások (K1 -K8)

mrjk. célr] támogatások bevételei ÁH-n uettl 1ato;

Nemzetiségi tinkorm. és ktgvetési szerveik (B'l6)

.célti támogatások ÁH-n beliilr t (B1)

felhalmozási célri támogatások ÁH-n belÜlr l (B25)

Nemzetiségi <inkorm. és ktgvetési szerveik (B25)

célri támogatások ÁH-n belÍllr l (B2)

mrjk dési bevételek (B4í0)

Kormányok és nemzetkozi szervezetek (863)

felhalmozási célti átvett penzeszk z k (B73)

Kormányok és nemzetktlzi szervezetek (B73)

Ktiltségvetési bevételek (Bí -B7)

év ktgvet,maradványának igény evétele (B81 31 )

Budapest, 201 5. ttilius



Bolgár országos nkormányzat

1062 Budapest, Bajza u 44.

2015 évi k<iltségvetés eredeti, m dosított el irán1

082092 Kozm vel dési hagyományos kciz sségi kulturális értékek gondozása

Béren kív li juttatások(K'l 107)

Egyéb kolltségtérÍtések (Kí 1 10)

biztosítási díjak(Kl 1 13)

Foglalkoztatottak személyi jutlatásai (K1 1 )

irányll egyéb jogviszonyban nem saját

ktils személyi juttatatások (K'l23)

:munkaad t a foglalkotatottak részére ttjrtén kifz.zel
terhel más járulék jelleg k telezettségek (K2)

i anyagok beszerzése (K312)

ak zszÍéra és a magánszféra egyÜttmiik

tevékenységet segÍt szolgált. (K336)



o82o92 Kcizrntjvel dési hagyományos k zosségi kulturális értékek gondozása

.és propaganda kiadások (K342)

célrj el zetesen Íelszám. ÁFA (K351)

Egyéb pii.m veletek kiadása (K354)

ebb l: val a,devizat eszk. realizáft árf.vesz. (K354)

befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)

ellátottak pénzbeli juttatása (K 47)

állami gondozottak pénzbeli ellátása (K47

nem intézményi pÉnzbeli ellátások (K 48)

: Nemzetiségi tinkorm és ktgvet.szerv (K506)

mÍikodési célri támog. ÁH-n kiv lre (K 512)

egyéb civil szervezetek (K5í2)

Egyéb M kiidési célti kiadások (K5)

javak beszerzése' létesítése (K61 )

célÚ el zetesen felsámÍtott ÁFA (K67)

fel jítása (K71)

Fel jítási célrj el zetesen felszám. Árn (Kl+)

Egyéb felhalmozási célu támog.ÁH_n belÜlre (K84)



sorsz. Szervezeti egység

Bolgár Ktizpont

coFoG száma, megnevezése ol2og2Kozmrjvel dési hagyományos kozosségi kulturális értékek gondozása

Kiadás

2015. év
eredeti ei.

Ktgvetés
14t20'.15.

(o2.í3')BoÖ
Kt.hat.sz

M dosítoft ei.
Osszesen

20't 5.06.30.

kotelezettség
vállalás

/ktjvetelés
2015.06.30.

Tény
20í5.06.30

Teljesítés %
Tény /
eredeti

Teljesítés %
Tény /
m d.ei.

77 :bb l : Nemzetiségi onkorm és ktgvet.szerv (K84)

78 Egyéb felhalmozási élri kiadások (K8)

79. Ktiltségvetési kiadások (K1 -K8) 27 10Í 28'|.11 9 417 I {1i u'7Í 33,4f

80 Finansz.kiad, -l rányít szervi tám. Foly sítás(K9)

81 KlADÁsoK osszesen 27 100 28',14',1 9 411 94í u,7a 33,4r

Bevételek

1 igyéb mrjk. célri támogatások bevételei ÁH-n uetut 1ato;

2 ibb l: Nemzetiségi iinkorm. és Kgvetési szerveik (B'l6)

3 tt k dési .célti támogatások ÁH-n beliilr t (B1) 0 0

4 Egyéb felhalmozási célrj támogatások Án-n uettitrot 1azs;

5 ibb l: Nemzetiségi tinkorm. és ktgvetési szerveik (B25)

6 :elhalmozási célrj támogatások ÁH-n belÜlr l (B2)

7 jzoloáhasok ellenértéke (8402)

I ibb t:

I (ozvetÍtett szolgáltatások ellenértéke (B403)

't0- :bbd Alamhéáartáson belÜl(ÁH-n belÜl) (Ba03)

11
=llátásidíjak 

(8405)

12 (amatbevételek (8408)

't3 Ebbd: ÁH-n belul (8408)

14 Egyéb pénzÍigl mrjveletek bevételei (8409)

't5 ebb l: valuta,devizat eszk. realizáft árf.nyeresége (8409))

16 Egyéb mrik dési bevételek (B4í0)

't7 tí ktidési bevételek (B4)

't8 iqvéb m k dési élri áfuett pénzeszkoz<ik (865)

't9 lbb l: Házartások (863)

20 ibb l: Eur pai Uni (863)

21 ibb l: Kormányok és nemzetkcizi szervezetek (863)

22 MrÍkiidési célri átvett pénzeszkiiztik (86)

23 Eovéb Íelhalmozási célrj átvett pénzeszkiizrik (B73)

24 lbb l hááartások (B73)

25 lbb l: Eur pai Uni (873)

26 lbb l: Kormányok és nemzetk zi szervezetek (B73)

27 FeIhalmozási célri átvett ;Énzeszk ziik (B7)

28 Ktiltségvetési bevételek (B1 -B7) 0

29 =-l z év ktqvet,maradványának igénÉevétele (B8131) 1M'l í 04í 104'l #zÉRÖoszÍÓ] 100,0(

30 (ozponti,irányít szervi támogatás (B81 6) 27 10Í 27 100 í3 550 13 55Í 50,0c 50,0(

31 Finanszírozási bevételek (B8.) 27 10( 28 141 í4 591 í4 591 53,84 51,8f

32 BEVÉTELEK osszesrn 27 100 28 141 í4 59'| í4 59í 53,84 51,8t

Budapest, 2015" jÚlius



Bolgár országos nkormányzat

1062 BudaPest, Baiza u 44.

2015 évi kiiltségvetés eredeti, m dosított el irán';

011140országoséshelyinemzetiségionkormányzatokigazgatásitevékenysége

Torvény szerinti illetm ények, T!Ü9!g9!Íx]]!]]

kÍvÜli juttatások(K1 1 07)

ktiltségtérítés (K1 1 09)

személyi juttatásai(K11 í 3)

: biztosítási díjak(K1 í 13)

Válasáott tisztségvisel k juttatásai (K1 2 1 )

iranwlo egyeu jogviszonyban nem saját
fizetett j uttatások (K1 22)

kÜls személyi juttataÉsok (K123)

a íogtalkoáatottak részére tijrtén kifz.zel

más járulék jelteglj kotelezeftségek (K2)

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

ffigyÜttmÜk.(PPP)alap

tevéken16éget segít szolgált' (K336)



Bolgár országos onkormányzat _ saját

011140 Országos és hell nemzetiségi onkormányzatok igazgatásí tevékenysége

célÚ el zetesen felszám. ÁFA (K351)

pÜ.mtiveletek kiadása (K354)

: valuta,devizat eszk. realizáh árf.veszt. (K354)

befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)

ellátottak pénzbeli juttatása (K 47)

nem intézményi pénzbeli ellátások (K 48)

Ellátottak pénzbeli juttatása ( K4)

: Nemzetiségi onkorm és ktgvet.szerv (K506)

mijkcidési célrj támog. ÁH-n kiv lre (K 512) 21

bb l: egyéb civil szervezetek (K512)

M kijdési célti kladások (K5) 23 000

beszezése, létesítése (K6'l )

tárgl eszk<iz k beszerzése, létesítése (K64)

célr' el zetesen ÍelszámÍtott ÁFA (K67)

lngatlan felÚjítása (K71 )

Egyéb tárgl eszk z k fel jítása (K/

Fel jítási cél el zetesen ÍelsÉm' AFA (K/4)

Egyéb felhalmozási célu támog.ÁH-n belÜlre (K84)



011'l40 Országos és hell nemzetiségi cinkormán;zatok igazgatási tevékenysége

i tinkorm és ktgvet.szerv (K84)

mrjk. célr] támogatások bevételei ÁH_n uetut 1ato;

: Nemzetiségi nkorm. és ktgvetési szerveik (B16)

.céIti támogatások ÁH-n beltilr l (B1)

felhalmozási cél11 támogatások ÁH-n bell]lr l (B25)

: Nemzetiségi cinkorm. és ktgvetési szerveik (B25)

i célu támogatások ÁH-n beltilr l (B2)

: Áx-n uetul (g+og)

mÚkodési bevételek (B4í0)

m ktidési éltj átvett pénzeszktlzok (865)

: Kormányok és nemzetkiizi szervezetek (863)

: Kormányok és nemzetk zi szervezetek (B73)

év ktgvet,maradványának igénÉevétele (B81 31 )

Budapest, 2015. jtilius



Bolgár országos onkormányzat

1062 Budapest, Bajza u 44"

2015 évi kiiltségvetés eredeti, m dosított el irán1

Bolgár országos onkormányzat és intézményei

Teljesítés %
Tény /
eredeti

2015. év
eredeti ei.

Ktgvetés
1412015.

(02.13.)BOO
Kt.hat.sz

orvény szerinti illetmények, munkabérek(K1 '|01 )

oglalkoáatottak egyéb személyi juttata."(í11]!)

biáosítási díjak(K1 1 13)

Fogl atkoztatottak személyÍ Juttatásai(K1 1 )

irányul egyéb jogviszonyban nem saját
Íizetett juttatások (K1 22)

k ls személyi juttatatások (K123)

a foglalkotatoftak részére toftén kifzzel
kapcs.terhe! más járulék jelleg k telezettségek (K2)

anyagok beszerzése ((K31 1 )

i anyagok beszerzése (K312)

tevékenységet segít szolgált. (K336)



Bolgár országos onkormányzat és intézményei

2015. év
eredeti ei.

Ktgvetés
14t2015.

(02.13.)BoÖ
Kt.hat.sz

KikÜldetések kiadásai (K341 )

Kik ldetések, reklám- és prop.kiad' (K31)

cél el zetesen felszám. ÁFA

: valuta'devizat eszk. realizált árf.vesá.

befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)

ellátottak pénáeli juttatása (K 47)

oktatásban résztvev k pénzbeli ellátása (K47)

nem intézménl Érzbeli ellátások (K 48)

mrjkodési élrj támoqatások ÁH_n bel |re (K506)

ebb l : Nemzetiségi nkorm és ktgvet.szerv (K506)

Ebb l: nonproÍit gazd.társaságok (K5't2)

egyéb civil szervezetek (K5í2)

tárgl eszkoztik beszerzése, létesítese (KM)

célÚ el zetesen felszámított AFA (K67)

cél el zetesen felsám. AFA (K/4)

Íelhalmozási célti támog.ÁH-n belÜlre (K84)



sorsz. szervezeti egysés Bolgár országos onkormányzat és intézményei

coFoc száma, megnevezése

Kiadás

2015. év
eredeti ei.

Ktgvetés
1412015.

(02.13.)BOO
Kt.hat.sz

M dosított
et.

Osszesen
201 5.06.30.

kotelezettség
vállalás

/kovetelés
2015.06.30.

Tény
20í 5.06.30

Teljesités %
Tény /
eredeti

Teljesítés %
Tény /
m d.ei.

77 ebb l : Nemzetiségi onkorm és ktgvet.szerv (K84)

78. -gyéb feIhalmozási célri kiadások (K8)

79 Kiiltségvetési kiadások (K1 -K8) 't 79 053 219 172 95 834 90 647 50,6: 4'l,3Í

80 Finansz.kiad,-l rányít szervi tám. Foly sítás(K9) 114 74C 114 74C 52 681 52 681 45 9' 45,9i

81 KlADÁsoK osszeseN 293 793 333 9í2 148 52'l 'r43 3v 48,7 42,9i

BevéteIek

í lgyéb mrik. célri támogatások bevételei ÁH-n uettit (gto) 't59 59t 160 09Í 85 39 85 39t 53'5í 533

2 lbb l: Nemzetiségi <inkorm. és ktgvetési szerveik (B16) 50c 50( #zÉRÓoszTo! í00'0(

3 lt kijdési .célti támogatások ÁH-n beliilr l (B1) 159 59 160 094 85 39t 85 39 53'5í 53,34

4 Egyéb felhalmozási célrj támogatások ÁH-n oettitrot 1azs; 3 30( 3 30C 3 30( 3 30( 100,0c 100,0(

5 Ebb l: Nemzetiségi nkorm. és ktgvetési szerveik (B25)

6 Felhalmozási célri támogatások ÁH-n belÍ]lr l (B2)

7 Szolqáltasok ellenértéke (8402) 7Ue 7 846 700 6 95( 886 88.6

8 lbb l:

I ( zvetített szolgáltatások ellenértéke (8403) 5 2'.14 17 80 17 39t 3 12( 60,01 17,51

't0 ebb l Allamhéztartáson belÍil(ÁH-n bel l) (8403) í 13a #zÉRÓoszTÓ! #zÉRÓoszrÓ!

11 3llátásidíiak (8405) 3 09t 3 09f '1721 171 55,42 55,41

12 (amatbevételek (8408) 1 #zÉRÓoszrl! #zÉRÓoszrÓ!

't3 :bbd: ÁH-n belÜl (8408)

14 iovéb pénzÜqyl m veletek bevételei (8409) 31 31 #ÉRÓoszTl! #zÉRÓoszrÖ!

15 -.bb l: valrÍa,devizat eszk. realizáh árf.nyeresége (8409)) 31 #zÉRÓoszTÓ! #zÉRÓosaÍÓ!

16 Egyéb mrJkodési bevételek (B4í0)

17 M kiidési bevéteIek (B4) 16 15t 28752 26 154 11 83 73 24 41,1Í

18 Eovéb mrjkodési célr] átvett pénzeszk z k (865) 3 752 3752 375i #zÉRÓoszrÓ! 100,0(

í9 lbb l: Háztartások (863)

20 ibb l: Eur pai Uni (863)

2',1 :bb l: Kormányok és nemzetk zi szervezetek (863) 2752 #zÉRÓoszrÖ! #zÉRÓoszrl!

22 Mrjkiidési célri átvett pénzeszktiziik (86) 3751 3752 375i #zÉRooszTÓ! 't00 0(

23 iovéb felhalmozási célri átvett pénzeszktizci'k (B73)

24 ibb l háztartások (B73)

25 lbb l: Eur pai Uni (873)

26 lbb l: Kormányok és nemzetk<izi szervezetek (B73)

27 Fel halmozási cél ti átvett pénzeszkiiziik (B7)

28 Ktittségvetési bevételek (Bí'B7) 179 05: 1 95 89! 118 6M 1M2g 58,24 53,23

29 El z év ktqvet,maradványának igénybevétele (B8131) 227U 22784 2274 #zÉRloszTÓ! 100,0(

30 ( zponti,irányít szervi Émogatás (B816) 114 74C 115229 5268t 52 687 45,9i 45,71

31 Finanszírozási bevételek (B8.) 1't4 74C 138 01: 75 471 75 471 6s,7 54,6t

32 BEVÉTELEK osszesen 293 79: 333 9í' 194 075 17975! 61 I 53,8:

Budapest, 201 5" ltilius
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Bolgár Kétnyelv Nemzetiségi Óvoda
1 062" Budapest, Bajza u.44

2014- 2015

Helyzetkép

Az voda fenntart ja aBolgár országos Önkormányzat.

Az vodalétszáma 2 csoportban 2}I4"szeptember 15"-én 38 f

2015. május 3 l "-én 35 fo

Személyi feltételek

Az vodában dolgozrí rívodapedagrígusok

A|kalmazottak száma: 2014 szept" |-én7 fi5

1 fo vo davezeto
2 fo magyar vodapedag gus
2 fo bolgar vodapedag gus
2 fo dajka

2015 ápr. 15.-t 1 6 f

1 fo magyar vodapedag gus- vo davezeta
I fo magyar vodapedag gus
2 f bo|gár vodapedag gus
2 f dajka

Az vodavezeto személyében 2015 " 04.15_t 1 tcirtént változás"

tr fo bolgar nyelvií vodapedag gus 2014" szeptember 1"-én lépett be és munkaviszonya

2015" augusáus 31.-én megsztinik.

A technikai dolgoz k: 2 fo dajka

1 fo takarít /Fenntart val k tott szerzodéses viszonyban/

1 fo karbantart /Fenntart alkalmazásában/

Az tívoda míÍktidési rendje

Fér hely 2014. szeptember 1- én: 42 f
Felvett gyermekek száma: 38 f

2014 szeptember L5.-i létszám: 38 f

Ebb l:
Kett nek számított: 0 f

Logopédiai ellátásban részestilt: 7 f
Fejleszt pedag giai ellátásban részest'ilt: 6 f
Térítéskedvezményezettek száma : 100 %._os 0 tr

2



Bolgár Kétnyelv Nemzetiségi Óvoda
1 062. Budap est,Bajza u.44

2014-2015

50% 3f
0fi
3f

Ebb 1 szociálisan ráSzorult

Alanyi jogon

Szakért ivizsgáIatra ki'ildott gyermek 0 fr

Iskolába men gyermekek l0 fi

Másik vodába távoz gyermekek 3 fi

Ktilftildr e távoz gyermekek t f

Tárgyi feltételek

2014 szeptemberében megfelelo tárgyi feltételekkel indult a nevelési év.

Ktilcináll oltoz helyiség kialakítása megtcirtént és a tornaszerek, dekoráci s anyagok részére rij

beépített szekrény keriilt elhelyezésre.

F o g l alko ztatási eszkoz-játé kp arkot fo l yam ato s an b vítettiik.

Egységes fogmos poharakat, 2 garnititra asztalterít t kapott mindkét csoport.

Udvar
- focikapukat balesetveszéIy miatt leszereltetttik

udvari játékok tarolásara alkalmas faház keriilt az udvana
homokoz árnyékolására masszív tet t építetttink ftilé
udvar betonkerítésére kertilt erdorészletet ábrár:olr festmény nagyban emeli az esnétikai
élményt és komfo rtérzetet
udvari j átékok balesetmentesíté se érdekében :

a gumitéglák folyamatos ellen rzése és javítása megt rtént
a betons zegély mentén esztétikus faiil kék elhely ezése megtortént

Tovább i beszerzésre j avaslat:

irodába lvezetoi szoba/ beépített britor
széttít gép
gyermekmosd ba fali szappanhab adagol
minden korc s oportban sztiksége s fej le sá j átékok
gyermek ágynemti készlet felt ltése (2 garnittn alc soport)

Karbantartási munkák

Udvar
Az udvar mindennapos takarítása nem megoldott
udvar, udvari j átékok baleset-mentesítése
udvar dr tkerítésének javítása sztikséges

3



Bolgár KétnyelvrÍ Nemzetiségi Óvoda
1 062"Budapest, Bajza u.44

2014- 2415

Az voda épiiletében

A nyílászfu k feltilvizsgálataés javítáSa, ill. cseréje
Maci csoport és az el tte lev folyos vakolatának javítáSa éS festése

Óvoda bejfuati ajtajának számk dos beléptet rendszerrel ellátása
A gyermekmosd kovezete csriszik

Az orvosi vizsgálatok: Folyamatos volt" A véd n i ellátást meg kell szervezni.

A kotelezo vizsgálatokat'- pl. a beiskolázáshoz - akorzeti gyermekorvos végezte"

A Nevel testiilet kiemelt feladatai a tanév során

1.) A Bolgár Óvodai Program , az SZMSZbolgar nyelvre val fordítása folyamatos
2.) Bolgar nyelvi nevelés beillesáése a Bolgár Óvodai Programba folyamatosan tcirténik.

3.) A Csoportnapl , aHázirend átdolgozása, bolgár nyelvre val fordítása megtortént.
a.) Egyéb dokumentumok tartalmának megismertetése a bolgár vodapedag gusokkal

folyamatos

Nevel testÍilet
Az vodapedag gusok cisszehangoltan végertékmunkájukat.
Az adminiszttáci naprakészségének id nkénti hiánya,határid k be nem betartása.

A kcitelez dokumenfumok nem ismerése a nyelvi nehézségekb l ad dott /nrunkaterv, helyi
program, napl ,stb.
Az ének-zenei, vizuális' mozgásta nevelés hiányosságai a másfajta m dszertani
felkészÍiltségb l ad dott.

Az admitisztráci naprakész elvégzése nem mindig teljesítheto a gyermekcsoportban
végzett munka mellett"

E gyéb kittiz tt fela d ato k

Ének és zenei arLyaggffitése minden évszakra, tinnepekre folyamatos volt.

A szi'il kkel val kapcsolatjavítás, egytittmtíktidés javítása fontos feladat volt.

A dajkak pedag giai munkábava| id nkénti bevonása sztikségszeru volt"

Beiskolázás

A maci csoportb 1 8, a pillang csoportb |2, sszesen l0 gyermek kezdi el az els osztáIyt"

Továbbképzés

BME kcizoktatásivezet i szakot sikeresen elvégezte Sz ke Katalin

Vizuális játékok, képességfejlesáés és tehetséggondozás a gyakorlatban tanfolyamot sikeresen

ebége e Baloghné Veréb Mária

4



Bolgár Kétnyelvti Nemzetiségi Óvoda
1 062. Budapest, Bajza u.44

2014- 2415

A nevel testiilet - technikai munkatársak egységének formálása terén kitíiz tt feladatok:

Ertekezletek

A heti kiscsoportos megbeszéléseket, egy_két kivételt l eltekintve folyamatosan megtartottuk.

ovodai továbbképzésekre lett volna igény, de id hiány, személyi kapacitás miatt megszervezésére

nem volt lehet ség

Önképzés: minden vodapedag gus belso igénye szerint tcirtént.

Informá ci átadás fo rmái

A sztil k, és a doLgoz k tájékoztatása sokat javult, de még nem volt mindig tcikéletes.

Április 15-t l a kcitelezo raszámom27 ra lett volna, de a helyzeti sajátosságok miatt ennél t bb

id t kellett a csoportban t lteni. Az adminisztráci , a felkésztilés nagy terhet jelentett, így vagy a

vezetoi munka, vagy a csoportmunka elvégzésében volt elmaradás.

Tervezés

A bolgár _magyat tervek cisszehangolása a csoportnapl és fejlodési napl k bolgár nyelvre val

lefordítása megtcirtént, ami nagyban hozzájárult a munkank hatékonysághoz.

Ünnepek, iinnepélyek

Konkrétan megtervezttik az év elején az tinnepek tartalmát" Az tinnepek tartalmának kozvetitésénél

figyelembe vetttik az vodás gyeÍmekek életkori sajátosságát.

A sztil k egyre aktívabban vesznek részt rcndenrényeinken"

Sziil k bevonása ilz voda mindennapi életébe

A sztil k számárakét alkalommal is szerveátink játsz délutánt, Karácsony el tt délutani kézmtives

foglalkozásrahívtuk a sztil ket, ahol igen nagy szétmbanrészt vettek, ezen kí\.iil egy alkalommal

Tánchén keretében tolt tttink egyiitt egy délutant.

E gyeb rendezvények, tanulmányi kirándulás ok:

B o l gár Önkorm ény zatok r endezvénye i

S zínhazi e l adás ok_ Kci s z ci net Hadzs iko s áova Gabri e 1 l a s zínmtivé s znek

Kornyezetismereti kirándulások,

o Állatkert rendszeres látogatása
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Bolgár Kétnyelvui Nemzetiségi Óvoda
1 062. Budapest, Bajza u.44

o 3 alkalmas bérle-t azFilam i Bábszítlhazba

o Madarászovi program keretében kéthavonta tett kirándulások a termés zetben /Pilis

he gys é g erdeiben, B udake szi Vadasparkban, IVÍargit -szigeten/

o Pomázon almát szedttink

o Piaci látogatások

o egynapos kiránduláson vettiink részt Dunabogdanyban aTerézváros Erdei

Iskola/Óvodájában

o aZo|d Péter játsz tét által nffitott élményeink a II._ keriileti Bolgár Önkorményzat

any agi se gítsé gével val sultak meg

A bolgár hét nagyon j l sikeriilt.

Ebben a nevelési évben nagyon gazdag ismeretanyagot adtunk át a gyermekeknek, ami a

fej lesztésben nagy szerepet játszott

A tanÍÍgyigazgatás feladatok elvégzése igen nagy terhet r tt rám. mivel a csoportban is elláttam a
munkámat és emellett avezetoi feladatokat és az vodatitkári feladatokat is egyedtil kellett
elvégeznem.

Gazdálkodási feladatok

Munkavédelmi és tuzv édelmi oktatás hivatalo san megtcirtént.

Le|tár ozás 20 1 5 j anuárban megtcirtént.

A statisáikák leadása, kcinyvelések, munkatigyi, gazdasági tigyek adminisztráci ja
fo lyamato San tcirtént.

A gyermekek ellátásával kapcsolato s adminisztr áci , naprakés z v ezetése akado zott.

Kapcsolatrendszer

Pedag giai Szakszolgálattal j kapcsolat alakult ki' munkatársaival /logopédus, fejlesá pedag gus,
pszichol gus/ kivál vo|t az egyÍ'ittmiik dés.
Felvetttik a kapcsolatot aBajzautcai Általános Iskolával, aziskolába men gyerekekkel voltunk
&a|átogatáson, amely rLagy élménl jelenteff a gyermekek számára"

SzÍil kkel val kapcsolattartás formái

Sz il i értekez|et: 3 alkalommal volt
_ szeptemberbenévnyit értekezlet

, - januárban felévértékel , beiskolazással kapcsolatos
- juniusban tájékoztat jellegu, az rijorrnan felvett gyermekek sztileinek

Fogadrí ra:
- szervezettennovemberben tartottuk
- eseti fogad rákat el zetes egyertetés alapján, az év folyamán folyamatosan

tartottunk

2014- 2015
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Bolgár KétnyelvtÍ Nemzetiségi Óvoda
1 062. Budapest, Bajza u.44

2014- 2015

Családl átogatáson nem Voltunk.

Speciális szolgáltatások

Ének -zene e| készít z

Németh Ilona vezetésével, heti egy alkalommal mtíkod tt.

Tartásjavítrí torna

KIKI torna, Jordanov Krisztián szewezésében és vezetésével az épuLet ftildszintjén.

Ellen rzés

- f"::i:[';'Ti1ÍÍ?5":il;''-',:',"*::"i'ff ít'jilff-.rtént
Beszoktatas folyamatos volt._ ITJ:"*t*.J'#*;?x1Hl*'ffT"ffí:i:lffiT#Íi!';

Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi esetiink ebben az évbennem volt.

Budapest, 2015. jrinius 5

Sz ke Katalin

vodavez
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Or.rer
na ErrrapcKoro yqruruule 3a poAeH e3rrK

ra yue6Hara 2A14-2015:

Ilpes 20T4-2015 r. n EtnrapcKoro y.rnrprlqe 3a poAeH o3I,IK 6sxa 3arrlrcaHnT5

Aeua, pa3IIpeAgIIeHI{ s 12 rpy[u IIo Bb3pacT LI 3HaHI/Íe Ha e3I{Ka _ oT

HaIII{HaeIun Ao 3aBbpIIIBaIIIu cbc 3penocTen II3IIIíT. or noHeAeJIHLIK Ao ct6ora

- ilo ABe rpyrn Ha AeH. (I,I upes raslt yre6Ha roAuHa prMaMe )rurerlr{K, xo ro
ycilerrrHo ce crpaBr{ cbc 3peJrocrnvIfl. nsnnt")

flpes 2014-2015 yre6na roAr,rHa rpoAbJrlKrrxMe pa6orara ilo rnamrQrrKallnn Ha

)^IIÍTeJII{Te I{ HaBJII{3aHeTo Ha cbBpeMeHHH TeXHIIqecKI,I cpeAcTBa B KJIacHIITo

cTavI rr n o6yrenl{eTo Ha }ruIeHuII}ITe. Knalrn$IíKaIIuÍTaIdla )ruI,ITeJIIÍTe ce

ocbIIIecTBÍBa qpe3 o6yreHkte Á KoHcyJITaII[n. fIpeuo1aBaTeJII,I or CY pa6orxr
3aeAHO C HaC r,[ KaICTO rrprICbCTBeHO, TaKa n ALTCTaHIII,IOHHO O yraBaT HarrrprTe

rrpenoAaBureilw"

3anoqnaxMe rrpr,rJraranero Ha onna n o6yreHvre - BnpryaJrHa KJracHa crafl
ÍIaíl-HaIIpeA eKcnepIíMeHTaIIHo _ c TeHAeHIII,IÍ npo3 2015-2016 Aa ce ilpeBbplle

B peAoBeH qac"

Baxen MoMeHT 3a noAo6pxnane Ha yre6Hara pa6ora e cb3AaBaneTo u

[oJI3BaHeTo H anoAxoAÍIqu yue6rruqu n yre6Hu IIoMaIaJIa. flo eBpo[e cxrr

[poeKTo B MoMeHTa ca B rrpollec Ha cb3AaBaHe oJIeAHI,ITe yre6Hullu lí TeTpaAK[:

1" flouaraJro 3a AeTcKaTa rPaAuna

2. Tpn yre6Hu rerpaAKr{ 3a 3-4,5-6 u 7-8 ruac ro 6snrapcKlr e3prK

3" Y.Ie6HI,IK u rleínaTeTpaAKa no HapoAo3HaHIíe sa 5-8 KIIac

4" Yqe6HnK rr )rqe6na rerpaAKa 3a 9-I2 Klrac

Te qe Morar Aa ce noJI3Bar or yre6Hara 2016-2017 r 
"

Ilpes roAnHaTa 6e crruoqeH AoIoBop cbc crreqlraJlvlcTÍ4 or Brnnapufl,3a

Harrr{cBaHe Ha }qe6snr u yre6Ha rerpaAKa no 6rnrapcKl,I e3LrK sa II KJIac"

Fsnrapcr(oro y.rnrprrqe 6e AoMaKraHLr Ha Crecrlrs aJra Ha rmaprrre rlo cBera As
cbM r.rrrapqe' opramÍI3upaH oT 6mapcKa soH.qaun'l oT kIcnanug," Ha

3aKrroqprreJrnara cpeqa u raJra KoHrIepT B B5'ganeua ilpucrlrrHaxa



IIpeAcTaBI4TeJIu Ha l 1 4rpNaBvI. KoHqepTbT ce IIpeBbpHa B ucTI.ÍHcKLI AeTcKpI
rpasHprx" Kprrura Maca o yqacrue Ha rperroAaBaTeJrpr or rrlrapaKlaTe
yqplJlplua B qyx( urla n ilpeAcTaBIltTeJIIí Ha MoH. ooo6eHo BDI(Ho 3a
y'IpínrIIJIeTo }I HeloBoro rAeIIIo' cpeqa c ynrapcKoTo MLIHncTepcTBo.

Y"rurrnilIeTo 6e nrc.rrx)qeHo B MHorocrpaHen rrpoeKT no Epagrnn* 3aeAHo c
6tnrapcKllTe y'InruíIqa r fIapHX,IIpara u [s6nrru. 3auplcbJlbT Ha [poeICTa e
AeUaTa He CaMO Aa rpoyqaT TpaAeIUuoHHuTe [pOJIeTHLt rpa3HI,IUpr B Enpoua, a

Aa rroAAbp)KaT BpffiKa Ha 6snrapcKu e3rrrK c AeUa, ) rnreJrr,r u poArreJrpr or
Apyru crpaHn. B pauKLITe Ha rrpoeKTa Epasurn HarTrr{ ) rprrenu }rqacrBaxa B
paspa orBaHeTo n [pr{,JraraHero Ha recroBe 3a orleHrrBaHe"

Honu yqenr{rlu

HanpaneHn 6nxa ycvtrvrfl 3a [puBJrruane Ha HoBr,r ]nreHr,rqn. B pe3ynrar Ha ToBa
or2015-2016 r. r XanacTeJIeK IIIe 3anoqHe o6yveHl1Íe Ha ABe IpyIIn no
6slrapcKl{ e3EK, KaTo yqnrurrqe Marsru Xyn flrvr ue 6rae perucrp}rpaHo KaTo
6asa 3a rrperoAaBaue"

PaspacrBaHero Ha rrr{Jrl,rlrlero Huuro)Kr{ Ha3HarraBanero Ha HoBra ) rprreJrn.

Cne4narrlaTa yqeíruaroAnna rrle 3arroqne c rroB ) rprreJr no 6srrapcKn e3r{K n
JI[ITypaTypa Ha IIIaT vI gÁI/.IJ rII,ITeJI IIo HapoAo3HaHLIe - JIeICTop.

By.uaueilI&, 1 5 ceureMBplÍ 2015 r"

Cserra Krocera
[rrleH pbKoBoArrreJT

ff
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Ügyiratszám:

Munkáltat i j ogktir ryakorl j a :

Munkáltat neve: n-or,cÁri KULTURILIs DoKUMENTÁcIÓs És INFoRMÁcIÓs KOZPONT
címe: 1062 BUDAPEST VI.KER, B^JLA UTCA 44.

Munkáltat t<irzsszíma:* 791847

Szewezetierység megnevezése:* BOLGÁR KÖzPoNT
Funkcionális bontas sziíma: )000

Miásodlagos szímlaszím:+ 0000000000

Kiad:ásnem, fog|alkortatásjellege:*511 0l0
megnevezés :* Tcljes munkaid s határozatlan id rc kinevezeÍt munkavállal

Á Munka T rvényk nyvér l szol 2olz évi I. t rvény 42.$_4 valamint a vezet állásri munkavállal ra vonatkoz rendelkezései alapján
alkalmazom Ont:

_ határozatlarr id re 2015.10.01 napt l.

Munkavégz& helye: Bolg r Kulturdlis Dokuncntácir s és Infonrád s K 4ont
106r BUDÁPEST VLKER' BÁJZA UTCA tl4.

Munkak re: intéaény-vcz.t6
Munkaid : -rrpl t ra

Kulcssán : 80@010 FEoR sám: lit35
Murkrbérét r k6vctkcz6k szorint {llapíton ne3:

,( É

ht,(y/ .JCI,rt-rr:
Munkáltat

lL,r,o-r, ( ,r",
Munkavríllal

pÉruzÜ

ELLENJ E
Jpí r"X

Alapbér:
Munkabér sszcsen:

Munkaviszonyával kapcsolatban a munkiáltat i jogkiirt BoÖ eln ke

Eg;réb kik tések, megiegrzések :

Kelt: BUDAPEST VI.KER

Alkalmazásomat és a fenti munkabérrel létestilt munkaviszonyomat

Kapj rík l .Munkavállal
2.Munkáltat

3. Illetménysámfejt hely
4.Irattátr

* Az illetményszímfejtéshez sz kséges tájékoztat adat"

2D((._ev o\.Ét2Vto /- .,up

Szakfeladat:* 999000

Szíma:+ 010000

Témaszím:* 31 10010000000000000000

255000 Fr

255000 Ft

Munkaváll al ad azonosít jele: 8408004859

Neve: IvANovA TEoDÓRA ILIEVA
Sáiletési neve: IvANovA TEoDÓRA ILIEVA
Anyja neve: DJULGEROVÁ NAcsEvA CVETANKA
Sziiletési helye, ideje: szEvLIEvo 1978.09.16

Lakcíme: 1132 BUDAPEST XIII"KER, VISEGRÁDI UTCA 67|Bép.7t1

84o8m4859 ryA}.lovATtooÓnnn-revn oldalszám: l l l Verzi : 1.0.02712015.06.29



Munkáltat i j ogk r ryakorl j a

Munkáltat neve: BOLGARKUTATOINTEZET
címe: 1062 BUDAPEST VI.KER.' BAJZA UTCA 44.

Munkáltat t rzsszíma:* 831796

Szervezeti egrség megnevezése:* BOLGÁR KUTATÓII'{TÉZET
Funkcioniílis bontás sz ma :

Mr{sodl agos szím laszám : 
*

00000

0000000000

Szakfeladat:* 999000

Szíma:+ 010000

Témasziím :* 3 1 10010000000000000000

262000 Fr

262000 Ft

Kiadiísnem,foglalkoztatásjellege:*511 010
megnevezés :* Teljes munkaid s hatírozatlan id re kinevezeít munkavállal

A Munka T rvérryk nyvér l szol 2012. évi I. t rvény 42.$_a' valamint a v z t állá$i munkarrállal ra vonatkozo reirdclkezései alapján
alkalrnazom Ont:

_ hatáÍozatlan id re 2015.l0.0t napt l.
Munkavégzés helye: Bolgár Kutat tnt zct

1062 BUDÁ.PEST' BÁJZA UTcÁ.l4.
M Jrkakairc: lntéaénlrvczct6
Munkaid : -n.pi E ra

Kulcsszám: 8lxn010 FEoRsáin: 1/í13
MunklbérÚt r k vcÍkcz k sz.rilt íllapítom mcg:

Alapbér:
Munkabér sszesen:

Munkaviszonyával kapcsolatban a munkáltat i jogk rt eln k ryakorol

Egréb kik tések, megieryzesek :

Kelil BUDÁPEST

AlkalmazásÓmat és a fenti munkabénel létesult munkaviszonyomat

Ü

Kelt: Í3u norr-r, xll_c*

Kapj rík : l .Munkavállal
2.Munkáltat

3. Illetményszímfejt hely
4.Irattát

* Az ille rrényszámfejtéshez sáikséges tájékoztat adat.

/ f('(aa hVi-

Ügyiratszrím:

Munkaválla| ad azonosít jele: 836 1323058

Neve: rrÜrvtnKovA uÓlqrxL
Sziiletési neve: TyÜrYtINKovA rrÓxrx.L
Anyja neve: BOJCSEVA CVETANA
Sáiletési helye, ideje: BUDAPEST 1965.12"05

Lakcíme: 1148 BUDAPEST xIv.KER, NAGY LAJos I(Inl(I,Y Útn lrla.
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