
 
 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 

 
Ikt. szám: 873-8/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Kecskemét Megyei Jogú Város 

Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. július 1-jén megtartott üléséről 

 
Az ülés helye:   Kecskemét, Kossuth tér 1. 
Az ülés időpontja:  10:15 óra  
Jelen vannak:   Végh Péter Tibor   elnök 

Dr. Bocskov Petrov Jordán   elnökhelyettes 
Dr. Orbánné Veres Ildikó  osztályvezető 
Nagy Mónika    Gazdálkodási Osztály 
Somlyai-Beregszászi Anikó  Képviselőtestületi Osztály 

Végh Péter Tibor: 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat 
2 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. 
 
Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. A kiküldött írásos meghívóhoz 
képest módosító javaslatot nem tesz.  
Megkérdezi, hogy a kiküldött napirendi javaslattal ki ért egyet?  
 
Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a napirendi javaslatot elfogadta, s az ülés 
napirendjét 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 
12/2020. (VII. 1.) BTNÖ számú határozat 
Az ülés napirendje 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása 
(ZÁRSZÁMADÁS) 
Előterjesztő: Végh Péter Tibor elnök 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi 
Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése 2019. évről  
Előterjesztő: Végh Péter Tibor elnök 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I. 30.) BTNÖ számú határozat 
módosítása 
Előterjesztő: Végh Péter Tibor elnök 
 
 



 
 

 
 

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadásáról 
Előterjesztő: Végh Péter Tibor elnök 

5. Egyebek 
Előterjesztő: Végh Péter Tibor elnök 

 
Értesítést kapják:  
1./ A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
 
1. Napirend 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása 
(ZÁRSZÁMADÁS) 
 
Végh Péter Tibor:  
Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben 
kívánja – egészítse ki szóban előterjesztését. 
 
Nagy Mónika: 
A bevételek 100%-ban beérkeztek, a kiadások az előirányzatokon 87%-ban teljesültek. A 
maradvány, amellyel az évet indították 933.000,- forint. 
 
Végh Péter Tibor: 
Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket. 
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.  
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Szavaztatást követően megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 
13/2020. (VII. 1.) BTNÖ számú határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása 
(ZÁRSZÁMADÁS) 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerinti 
feladatkörében eljárva, megtárgyalta Végh Péter Tibor elnök 2916-6/2020. számú 
előterjesztését, és az alábbi döntést hozta: 
 
1)  E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési 

Nemzetiségi Önkormányzatára. 
 
2)   Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült: 
a) költségvetési bevételek összege  6.462 E Ft 
b) költségvetési kiadások összege  6.180 E Ft 



 
 

 
 

 
c) költségvetési egyenleg összege 282 E Ft 

ezen belül az egyenleg  
1. működési célú összege  282 E Ft 
2. felhalmozási célú összege 0 E Ft 

d) finanszírozási kiadások összege  0 E Ft 
e) kiadások összesen  6.180 E Ft 
f) összesített egyenleg (hiány) 282 E Ft 

ezen belül az egyenleg 
1. működési célú összege  282 E Ft 
2. felhalmozási célú összege 0 E Ft 

g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele 651 E Ft 
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 E Ft 
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása 0 E Ft 
j) likvid hitel halmozott igénybevétele 0 E Ft 
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege 0 E Ft 
l) a bevételek összesen 7.113 E Ft 
m) a költségvetés összesített egyenlege  933 E Ft 

 
3) a/  Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 

évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.  
 

b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 
évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.  

 
4) Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 

évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák. 
 

5)   A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi 
Önkormányzata 2019. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg. 
 

6)   Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2019. 
vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza. 

 
7) Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére 

nyújtott 2019. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet 
tartalmazza. 
 

8) A belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 7. melléklet tartalmazza. 
 

9) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Értesítést kapják:  

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály 
3. Irattár 

 
 
 



 
 

 
 

2. Napirend 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának éves 
ellenőrzési jelentése 2019. évről 
 
Végh Péter Tibor:  
Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben 
kívánja – egészítse ki szóban előterjesztését. 
 
Borbély Ágnes: 
Az előterjesztést a zárszámadási rendelettervezettel együtt kell tárgyalni. Évente egy 
ellenőrzést végeznek a nemzetiségi önkormányzatoknál, amikor tételesen átnézik az éves 
kiadásokat. 
Kéri, hogy a beszerzéseknél mindig konkrét, mennyiségre és szolgáltatásra utaló megrendelők 
készüljenek. A rendezvényekhez pedig meghívót, fotót csatoljanak illetve – amennyiben van 
rá lehetőség – jelenléti ív vagy – ajándék átadása esetén – átvételi elismervény készüljön. 
Természetesen egy nyilvános eseménynél nem tudnak jelenléti ívet aláíratni, de ebben az 
esetben néhány fotó készítése elegendő. 
 
Végh Péter Tibor: 
Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket. 
 
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.  
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Szavaztatást követően megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 
 
14/2020. (VII. 1.) BTNÖ számú határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának éves 
ellenőrzési jelentése 2019. évről 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata Dr. Bocskov 
Petrov Jordán elnök 10.030-14/2020. számú előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi 
ellenőrzési jelentését a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Értesítést kapják:  

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2. Ónodiné Takács Erika csoportvezető, Ellenőrzési csoport 
3. Irattár 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. sz. melléklet 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának  
éves ellenőrzési jelentése 2019. évről 

 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. tv.) 80. § (1) 
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja 
az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.  
 
Az Együttműködési Megállapodásban beépítésre került a belső ellenőrzési feladatok ellátásának 
szabályozása, miszerint „Az Ellenőrzési Csoport munkáját a nemzetközi, valamint az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók 
figyelembevételével, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) előírásainak 
megfelelően elkészített Jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi”.  
 
Az Ellenőrzési Csoport szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított azzal, hogy a 
Jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el feladatait, valamint nem vesznek 
részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak. 
A belső ellenőrzési feladatok személyi és tárgyi feltételeit Kecskemét Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala biztosította, a belső ellenőrzési tevékenység ellátásában részt vett 
valamennyi munkatárs rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 70. § (4)-(5) bekezdésében előírt belső ellenőri regisztrációval, végzettségük, 
szakmai tapasztalatuk alapján megfelelnek a belső ellenőrrel szemben támasztott jogszabályi 
követelményeknek. 
Az Ellenőrzési Csoport munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter 
által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a Bkr. 
előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető által elkészített Jegyző által jóváhagyott belső 
ellenőrzési kézikönyv szerint végezte. 
 
A 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervben a 2018. évi költségvetési beszámoló 
ellenőrzése, 2018-2019. évi gazdálkodás vizsgálata, utóellenőrzés került a Testület által 
elfogadásra. Az ellenőrzés a tervnek megfelelően végrehajtásra került, amely során a belső 
ellenőrök ellenőrzési jelentést készítettek. 
 
Az ellenőrzés főbb megállapításai a következők voltak: 
 
A BTNÖ az Áht. által előírt gazdálkodással kapcsolatos határozathozatali kötelezettségeinek 
eleget tett 2018-ban (költségvetés, zárszámadás, előirányzat módosítások).  
 
Utóellenőrzés 
 
Az ellenőrzés az 1.662-2/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentés javaslataira megtett intézkedések 
megvalósulását vizsgálta. Az intézkedési tervben vállalt feladatokat többségében határidőre 
végrehajtották. 
 
Szabályzatok 
 
A BTNÖ szabályzatban rendezte a működéséhez kapcsolódó, előirányzatait terhelő pénzügyi 
kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket. Néhány szabályzat aktualizálásra 
szorul. 



 
 

 
 

2018. évi éves költségvetési beszámoló vizsgálata 
 
A 33.002-2/2018. iktatószámú leltározási ütemterv alapján 2018. december 31-i fordulónappal a 
BTNÖ leltárt tartott. A 2019. február 7-i leltárkiértékelés szerint eltérés nem került kimutatásra. 
A mérlegtételek alátámasztása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet 22. § (1) pontjában foglaltaknak megfelelően történt. A leltárak minden mérlegtételre 
vonatkozóan rendelkezésre álltak. 
 
A 2018. évi éves költségvetési beszámoló kiadások kiemelt előirányzatai betartásra kerültek, 
előirányzat túllépés nem fordult elő.  
 
2018. évi számviteli elszámolás 
 
Szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy a bankszámla terhére 
kifizetést csak szabályszerűen kiállított, teljesítésigazolással ellátott, érvényesített és a jogosult 
személy által utalványozott utalványrendelet alapján kezdeményeztek. A csatolt bizonylatokon 
szerepelt a pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás ténye és nyilvántartásba vétele. 
 
A vizsgált beszerzésekhez nem állt rendelkezésre minden esetben árajánlat, megrendelés. Nem 
határozták meg konkrétan az elvégzendő munkákat, szolgáltatásokat, azok mennyiségét és 
egységárait. Az elszámolások alátámasztásához célszerű lenne csatolni a rendezvény 
megvalósulását igazoló dokumentumokat, pl. meghívó, plakát, fotódokumentáció, 
sajtómegjelenés stb. 
 
A kiküldetési rendelvények leadása nem történt meg a kiküldetés befejezését követő 15 napon 
belül, de több esetben még a 30 napot is meghaladta. A 2015.01.01-től hatályos Szabályzat a 
belföldi és külföldi kiküldetések elrendeléséről, lebonyolításáról, elszámolásáról alapján ezekben 
az esetekben a kifizetés nem lett volna teljesíthető. A szúrópróbaszerűen vizsgált elszámolások 
során a magánszemélyeknek 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség került kifizetésre 
a jogszabálynak megfelelően. A kiküldetési szabályzatban még 9 Ft/km szerepel, mely nem volt 
összhangban az alkalmazott gyakorlattal. 
 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
 
A BTNÖ képviselői teljesítették a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. § (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Az ellenőrzés a következő javaslatokat fogalmazta meg: 
1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök nyilvántartására a POLISZ Integrált 

Önkormányzati Rendszert alkalmazzák. 
2. Aktualizálják a számviteli politikát, a bizonylati rendet és a pénzkezelési szabályzatot új, 

saját szabályzat készítésével vagy a hivatal aktuális szabályzatának elfogadásával. 
3. Minden esetben készüljön megrendelő, melyben határozzák meg konkrétan az elvégzendő 

munkákat, szolgáltatásokat, azok mennyiségét, és egységárait. 
4. A támogatások terhére elszámolt rendezvények, események megvalósulását igazolják 

jelenléti ívekkel, átvételi igazolásokkal, fotódokumentációval, meghívókkal, stb. 
5. A kiküldöttek a kiküldetési szabályzatban előírtak szerint számoljanak el, vagy módosítsák a 

szabályzatot a gyakorlatnak megfelelően. 
6. A kilométerenként kifizethető általános személygépkocsi-normaköltség összegét módosítsák 

a kiküldetési szabályzatban. 
 
 



 
 

 
 

 
2. Napirend 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. 
évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.30.) BTNÖ számú határozat módosítása 
 
Végh Péter Tibor:  
Az előterjesztést megkapták, áttekintették.  
 
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.  
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Szavaztatást követően megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 
 
15/2020. (VII. 1.) BTNÖ számú határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. 
évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.30.) BTNÖ számú határozat módosítása 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata Végh Péter 
Tibor elnök 2916-7/2020. számú előterjesztését megtárgyalta és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.30.) BTNÖ számú határozatát (a 
továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat I. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét          1.960.244 Ft-ban 
b) költségvetési kiadásainak összegét           2.892.877 Ft-ban 
c) költségvetési egyenlegének összegét           -932.633  Ft-ban 

ezen belül az egyenleg 
1. működési célú összegét            -932.633  Ft-ban 
2. felhalmozási célú összegét            0  Ft-ban 

állapítja meg. 
(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

a) finanszírozási kiadásait               0 Ft-ban 
b) kiadási főösszegét                     2.892.877  Ft-ban 
c) összesített hiányát               932.633 Ft-ban 

ezen belül a hiány 
1. működési célú összegét              932.633 Ft-ban 
2. felhalmozási célú összegét                       0  Ft-ban 

állapítja meg. 
2. A határozat 1-4. melléklete helyébe jelen határozat 1-4. melléklete lép. 
3. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Értesítést kapják:  

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály 
3. Irattár 



 
 

 
 

 
4. Napirend 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadása 
 
Végh Péter Tibor:  
Az előterjesztést megkapták, áttekintették. Felkéri az előterjesztés készítőjét – amennyiben 
kívánja – egészítse ki szóban előterjesztését. 
 
Nagy Mónika: 
Felülvizsgálták a szabályzatokat és január 2. napjától megújították azokat. Mivel hosszabb 
ideig nem ülésezett a testület, így most tudják megtárgyalni ezt az előterjesztést. Az 1-6. 
számú szabályzatok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatára érvényes szabályzatok, 
melyeket minden nemzetiségi önkormányzatra kiterjesztettek. A 7-11. számú szabályzatok, 
pedig a bolgár nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályzatok. 
 
Végh Péter Tibor: 
Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket. 
 
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.  
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Szavaztatást követően megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 
 
16/2020. (VII. 1.) BTNÖ számú határozat 
Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
jogszabályban előírt gazdálkodási szabályzatainak elfogadása 

 
A Testület megtárgyalta Végh Péter Tibor elnök 2916-8/2020. számú előterjesztését és az 
alábbi határozatot hozta: 

1.  A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján 
hatályba lépett, a határozat 1. sz. mellékletét képező Számviteli politikáját elfogadja.  

2. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján 
hatályba lépett, a határozat 2. sz. mellékletét képező Pénzkezelési szabályzatát 
elfogadja. 

3. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján 
hatályba lépett, a határozat 3. sz. mellékletét képező Eszközök és források értékelési 
szabályzatát elfogadja.  

4. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 1. napján 
hatályba lépett, a határozat 4. sz. mellékletét képező Gazdálkodási szabályzatát 
elfogadja. 



 
 

 
 

 

5. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 2. napján 
hatályba lépett, a határozat 5. sz. mellékletét képező Leltárkészítési- és leltározási 
szabályzatát elfogadja. 

6. A Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. január 1. napján 
hatályba lépett, a határozat 6. sz. mellékletét képező Számlarendjét elfogadja. 

7. A Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 7. sz. mellékletét képező a Bolgár 
Települési Nemzetiségi Önkormányzat által használt mobil és vezetékes telefonok 
használatáról szóló szabályzatát elfogadja.  

8. A Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 8. sz. mellékletét képező a Belföldi 
és külföldi kiküldetések elrendeléséről, lebonyolításáról, elszámolásáról szóló 
szabályzatát elfogadja.  

9. A Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. január 2. napján hatályba lépett, a határozat 9. sz. mellékletét képező 
Reprezentációs szabályzatát elfogadja.  

10. A Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. július 1. napján hatályba lépett, a határozat 10. sz. mellékletét képező a Bolgár 
Települési Nemzetiségi Önkormányzat által használt mobil és vezetékes telefonok 
használatáról szóló szabályzatát elfogadja.  

11. A Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2020. július 1. napján hatályba lépett, a határozat 11. sz. mellékletét képező 
Reprezentációs szabályzatát elfogadja.  

12.  A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti szabályzatok hatályba lépése 
előtti, azonos tárgyú szabályzatait hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Végh Péter Tibor 
 
 
Értesítést kapják:  

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály 
3. Irattár 

 
 
 



 
 

 
 

 
5. Napirend 
Egyebek 
 
Végh Péter Tibor:  
Tájékoztatja a testületet, hogy NEMZ-BER-20 programra pályázatot nyújtottak be. A pályázat 
elkészítésével Cigányné Pál Terézia egyéni vállalkozót bízták meg. 
 
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.  
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Szavaztatást követően megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el:   
 
 
17/2020. (VII. 1.) BTNÖ számú határozat 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat elkészítése 
 
 
A testület megtárgyalta Végh Péter Tibor elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1. A Kormány által az új koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre 
való tekintettel a NEMZ-KUL-20 és a NEMZ-TAB-20 azonosítószámmal 
meghirdetett pályázatok a 173/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 3. § (2) pontja alapján 
visszavonásra kerültek. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a NEMZ-KUL-20 és 
NEMZ-TAB-20 pályázati kategóriák visszavonásával egyidejűleg meghirdette 
a Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2020. évi 
költségvetési támogatása megnevezésű (NEMZ-BER-20 azonosítószámú) programot.  

2. A testület elfogadja Végh Péter Tibor elnök beszámolóját és megerősíti azon döntését, 
mely a NEMZ-BER-20 (Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási 
tevékenységek 2020. évi költségvetési támogatása) programra történő pályázat 
benyújtásáról szólt. 

 
3. A testület a pályázat elkészítésének költségeire – a veszélyhelyzetre való tekintettel – 

utólag jóváhagy bruttó 70.000,- forintot Cigányné Pál Terézia (ev. 6078 Jakabszállás, 
Jókai u.35.; adószám: 66227625-1-23) részére.  

 
4. A fenti költség fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében 707114 Egyéb üzemeltetési, 
fenntartási szolgáltatások előirányzaton rendelkezésre áll.  

 
 
Értesítést kapják:  

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2. Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási osztály 
3. Irattár 

 



 
 

 
 

 
Végh Péter Tibor: 
Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 10 óra 45 perckor bezárja.  

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 
  Dr. Bocskov Petrov Jordán    Végh Péter Tibor   
        elnökhelyettes                elnök    


