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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 
GÖRÖG TELEPÜLÉSI NEMEZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATA               
Ikt. szám: 378-4/2017.  
 
 

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

Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata 
2017. február 10-én megtartott üléséről 

 
Jelen vannak:       a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal I./2.  
                                      Kecskemét, Kossuth tér 1. 
 
Az ülés időtartama:    10 óra 00 perctől   –  10 óra 25  percig 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: Köszönti a megjelenteket. A testület 2015. december 15-től 
kezdődően két taggal folytatja a működését, mert Fehér Kata képviselő megbízatása 
megszűnt.  
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 2 megválasztott tag közül 2 fő jelen van. Az 
ülést megnyitja.  
 
Horeftos Konstantin Zoltán: Kérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e a kiküldött 
napirendi pontok megtárgyalásával? 
 
Szavazást követően megállapítja, hogy a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
7/2017. (II.10.) GTNÖ. számú határozat 
Az ülés napirendjének megállapítása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata az ülés 
napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán  

 
2. 6/2017. (I.26.) GTNÖ. számú határozat módosítása 

Előterjesztő: Horeftos Konstantin Zoltán  
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Határozatról értesítést kapnak:  
1./ Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 
2./ Irattár 
 
 
1. Napirend 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
 
Pethes Lilan: elmondja, hogy a költségvetés főösszege: 425 E Ft. A költségvetési 
bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 34 E Ft, mely előző évi maradványból 
kerül finanszírozásra. A 2017. évben hitel felvételét továbbra sem tervezi a nemzetiségi 
önkormányzat. A Kormány rendeletet figyelembe véve a támogató közzétette a 
nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi működési költségvetési támogatását, mely alapján 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére 
megállapított támogatás összege 391 E Ft.  
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat a fenti bevételből 175 E Ft-ot kíván az 
Igazgatási feladatokon belül az alábbiak szerint költségvetésébe beépíteni: 
Működésével kapcsolatos, előre nem látható dologi kiadások biztosítására 75 E Ft 
tervezéséről dönt a testület, reprezentációs célú kiadásaira – járulékokkal együtt – 
összesen 150 E Ft kerül elkülönítésre, 250 E Ft-ot kíván a Kulturális feladatokon belül az 
alábbiak szerint költségvetésébe beépíteni: 
A kecskeméti görögkeleti ortodox egyházi örökség ápolása céljából 2017-ben ikonkiállítás 
szervezésére kerül sor; erre az eseményre 100 E Ft-ot különített el a testület. 
A Szentháromság Görögkeleti templom felújításának támogatására szintén 50 E Ft-ot 
szán a testület. 
A nemzetiségi önkormányzat kulturális programjainak megszervezésére – járulékokkal 
együtt – összesen 50 E Ft kerül elkülönítésre. 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: egyetért az elhangzottakkal. Mivel hozzászólás, kérdés nem 
hangzott el, kérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e az alábbi határozat tervezettel? 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2017. évi költségvetéséről az alábbi 
határozatot hozza. 
 

I. 
A költségvetés főösszege 

 

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét                  391 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadásainak összegét          425 E Ft-ban 

c) költségvetési egyenlegének összegét         - 34 E Ft-ban 

ezen belül az egyenleg 

1. működési célú összegét         - 34 E Ft-ban 
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2. felhalmozási célú összegét                               0 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

a) finanszírozási kiadásait              0 E Ft-ban 

b) kiadási főösszegét                              425 E Ft-ban 

c) összesített egyenlegét          - 34 E Ft-ban 

ezen belül 

1. működési célú hiányát                 - 34 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú hiányát           0 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását 
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 34 E Ft-ban hagyja jóvá. 

 

(4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének  

a) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, 
államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2. és 3. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

b) A nemzetiségi önkormányzat 

1. költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet 

2. előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet 

tartalmazza. 

c) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és 
összesítve az 5. melléklet tartalmazza. 

Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra a 
testület által az 5. mellékletben megállapított kiadási előirányzattal megegyező 
mértékig kerülhet sor. 

 

II. 
Eljárási szabályok 

 
(1) A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i 
hatállyal kerül sor. 

 

(2) A testület felhatalmazza az elnököt  



4 

a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a 
működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a 
működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett 
előirányzaton felül a tárgyévben maghatározott céllal rendelkezésre bocsátott 
bevétel erejéig, 

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, 

c)  a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti 
átcsoportosításra. 

(3) Az elnök az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a 
költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 
hatállyal tájékoztatja a testületet. 

 
Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 
8/2017. (II.10.) GTNÖ. számú határozat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzata az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2017. évi költségvetéséről az alábbi 
határozatot hozza. 
 

I. 
A költségvetés főösszege 

 

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi 

a) költségvetési bevételeinek összegét                391 E Ft-ban 

b) költségvetési kiadásainak összegét        425 E Ft-ban 

c) költségvetési egyenlegének összegét       - 34 E Ft-ban 

ezen belül az egyenleg 

1. működési célú összegét                  - 34 E Ft-ban 

2 felhalmozási célú összegét                               0 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

a) finanszírozási kiadásait            0 E Ft-ban 

b) kiadási főösszegét                             425 E Ft-ban 
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c) összesített egyenlegét         - 34 E Ft-ban 

ezen belül 

1. működési célú hiányát                 - 34 E Ft-ban 

2. felhalmozási célú hiányát                      0 E Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását 
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 34 E Ft-ban hagyja jóvá. 

 

(4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének  

a) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt 
előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, 
államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2. és 3. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

b) A nemzetiségi önkormányzat 

1. költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet 

2. előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet 

tartalmazza. 

3. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és 
összesítve az 5. melléklet tartalmazza. 

Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra a 
testület által az 5. mellékletben megállapított kiadási előirányzattal megegyező 
mértékig kerülhet sor. 

 

II. 
Eljárási szabályok 

 
(1) A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i 
hatállyal kerül sor. 

 

(2) A testület felhatalmazza az elnököt  

a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési 
és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési 
és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a 
tárgyévben maghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, 

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, 
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c)  a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti 
átcsoportosításra. 

(3) Az elnök az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a 
költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei 
hatállyal tájékoztatja a testületet. 

 

III. 
Záró rendelkezések 

 
Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
E határozat rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Értesítést kapják:  

 A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

 Irattár 
 
 
2. Napirend 
6/2017. (I.26.) GTNÖ. számú határozat módosítása 
 
 
Horeftos Konstantin Zoltán: elmondja, hogy a korábban hozott határozatban 100.000,- 
Ft összegben kívántak belépőjegyeket és tombolára ajándékot vásárolni. Kiderült, hogy 
ajándékra nem lesz szükség, mivel nem lesz tombola. Így, hogy tudják pontosan az 
adóvonzatokat, 15 db jegyet vásárolnak 102.000,- +adó összegben.     
Mivel hozzászólás, kérdés nem hangzott el, kérdezi a testület tagját, hogy egyetért-e az 
alábbi határozat tervezettel? 
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A testület úgy dönt, hogy a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Nemzetiségi Bálra 
15 db belépőjegyet vásárol bruttó 102.000,- Ft + adó összegben. 
 

 A fedezetet a „702115  Reprezentáció” költségvetési sor biztosítja.  
 
Szavazás után megállapítja, a testület 2 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta:  
 
9/2017. (II.10.) GTNÖ. számú határozat 
6/2017. (I.26.) GTNÖ. számú határozat módosítása 
 
A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta Horeftos Konstantin Zoltán 
elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
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A testület úgy dönt, hogy a 2017. február 18-án megrendezésre kerülő Nemzetiségi Bálra 
15 db belépőjegyet vásárol bruttó 102.000,- Ft + adó összegben. 
 
 

 A fedezetet a „702115  Reprezentáció” költségvetési sor biztosítja.  
 
 
Értesítést kapják:  

 A Görög Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai 

 Varga Miklós osztályvezető, Gazdálkodási Osztály  

 Irattár 
 
 
Megállapítja, hogy további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, ezért – megköszönve a 
jelenlévő munkatársak munkáját – 10 óra 25 perckor bezárja az ülést.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
  
 

   Horeftos Konstantin Zoltán                             Fehér Dezső 
                       elnök                      jegyzőkönyv-hitelesítő                                      
  


