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JEGYzőKöNYv
Készijlt: a Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2020' szeptember 3. napján,17'45

órakor megtartott üléséről,

Az ijlés hetye: Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat lroda 2013 Pomáz, Beniczky utca

8.

Jelen vannak: az önkormányzat tagjai Krunityné Sosity Anna
Risztics Gábor Blagoje
Krunity Daniella

Dr. Balogh Pál, jegyzó

Jegyzőkönyvvezető: Borosné Horváth Lilla, Pomázi Polgármesteri Hivatal

Krunityné Sosity Anna elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést, megállapítja, hogy

a testület határozatképes, ismerteti az ülés meghívó szerinti napirendi pontjait. Javasolja,

hogy a napirendekhez kerÜljön felvételre egy új napirendi pont, mivel annak megtárgyalása

szükséges.

Napirend E!őadó

A napirendet a jelent lévő tagok 3 szavazattal - egyhangúlag- elfogadták.

Az elnök a napirend szerinti előterjesztések elfogadását javasolta.

1. Napirend; A Pomázi Szerb Nemzetiségi önkormányzat2o2o. évi költségvetésének

módosításához a működési támogatás feIhasznáIás tervezet jóváhagyása

költségvetés módosításához
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1.

I A Pomázi Szerb Nemzetiségi nkormányzat 2020. évi

költségvetésének módosításához a műkÖdési támogatás

felhasználás tervezet jÓváhagyása költségvetés

mÓdosításához

Krunityné Sosity Anna, elnÖk

2. A Pomázi Szerb Nemzetiségi
költségvetésének mÓdosítása

nkormányzat2020. évi Krunityné Sosity Anna, elnök

3 Pomáz, Beniczky utca 8. szám aIatti PSZNÖ
irodahelyiséggel kapcsolatos árajánlat kiválasztása

Krunityné Sosity Anna, elnök

4 lskolakezdés támogatása, támogatási szerzŐdés
jÓváhagyása

Krunityné Sosity Anna, elnök

5. Egyebek



A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2o2o.o7.o7-én megtartott képviselőtestületi
ülésén 20l2020.(vll.07) sz. PSZNÖ határozatával dontött a PSZNÖ 2o2o' évi, 2.147 '236.Ft
összegű támogatás felhasználásának tervezetéről, melynek tárgyában a 2O2o' szeptember
hónapjában tartandó ülésen terveztük a9t2o2O. (ll.11.) sz. PSZNÖ határozatával elfogadott,
2020. évi költségvetés módosításáról szóló határozat elfogadását. A 2o2o' évben
bekövetkezett veszélyhelyzeti működés, továbbá a PSZNÖ és Pomáz Város Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás alapján a Beniczky utca 8. szám alatti helyiség
használata vétele okán szükséges a 2O2o' évi működési támogatás felhasználásának
újratervezése, ezért javaslom, hogy a 2020. évi költségvetés módosításához a műkÖdési
támogatás az alábbiak szerint, a feladatalapú támogatás pedig a 2Ott2o2O.(Vll.7.) sz.
PSZN Ö határ ozat kerü lj ön tervezésre'

29/2020.(lX'03.) sz. PszNö határozat

A PSZNÖ KépviselőtestÜlete 3 szavazattal, az alábbiak szerint jÓváhagyja a Pomázi
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2o2o. évi költségvetés módosításához, a
működési támogatás felhasználásának módosítására irányulÓ előzetes tervezetét.

Felelős: Krunityné Sosity Anna elnÖk
Határidő: azonnal
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PU-i tervezés míiködési célú támogatások
ál lam háztaftáson bel ül ről

2020 160 000 Laptop, nyomtatÓ

2020 43200 l nformatikai eszkozok ÁFA

2020 15 422 PostakÖltség

2020 'í40 000 Számlavezetési díj

2020 78 700 lrodaszer, papíráru

2020 21 249 lrodaszer ÁFA

2020 240 000 Festés

2020 120 000 Rezsi

2020 32 400 Rezsi ÁFA

2020 '189 029
maradék: takarítÓszerek' pénzkazetta,
zárhatÓ szekrény, riasztó..'

2020 I 040 000 Totál



2. Napirend. A Pomázi Szerb Nemzetiségi önkorm ányzat 2o2o. évi köItségvetésének

módosítása

Kérem a Tisztelt PomáziSzerb Nemzetiségi Önkorm ányzatTestületét, hogy a Pomázi Szerb

Nemzetiségi Önkorm ányzat 2o2o. evi_xcirió-egvetésérőÍ hozott 2o2o. évi 912020 (ll'11') sz'

PSZNÖ számú natar|izátot az elóterjesztés sierint módosítani szíveskedjen'

3o/2o2o.(tx.03.) sz. PszNö határozat

A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkorm ányzattestülete a megtárgyalta a Pomázi Szerb

Nemzetiségi Önkorm ányzat gtzo2o. (rl.ir.) P5ZNÖ számú határozatával elfogadott

2o2o.évi költségvetésének módosítására vonatkozó előterjesztést és egyhangúlag' 3

szav azattal az al ábbi határozatot hozza:

A Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi

önkormányzatokról szőló 2011. évi cLXXlX. törvény, az államháztartásrÓl szilő 2011'

éviCXCV.törvény26'salapján,azállamháztartásrólszólótörvényvégrehajtásáról
szóló 368t2o11. (Xll.3i.) Kormányrendelet 29. s, a Magyarország 2020' évi

költségvetéséről szóló 2o1g' évi Lxit. törvényben előírtak betartásával a nemzetiségi

önkormányzataPomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2o2o' évi költségvetéséről

hozott 2o2o' évi gl2o2o. (ll.11') PSZNó számú határozalát az alábbiak szerint

módosítja:

1. Agtzo2o'(ll.1 1.) PSZNÖ határozat 1.1 pontja .hely9P9 a következő 1'1 pont Iép:

,1'1 A Képvisjo-testutet a 2o2O evi'róttseguéte.i mérleg főösszegének bevételi

oldalát,illetveatárgyéviköltségvetésibevételekösszegét4.1í8.563Ft-banállapítja
meg a haiározat 1. számú melléklete szerint'''

2' Agt2ozo'(ll.11.) PSZNÖ halározat1.2 pontja helyébe.a következő 1'2 pont lép:

,,1.2 AKépviseld-i"rtur"t a 2o2O eui rort!áóíéte.i''erleg főösszegének kiadási oldalát,

illetve a tárgy évi költségvetési kiadások összegét 4.í18.563 Ft-ban állapítja meg a

határ ozat 2 - számÚ mel léklete szeri nt'''

3. Agt2ozo'(ll.11.) PSZNÖ határozat2.2pont1a-hellébe a következő2'2pontlép'

,,2.2 Aműkodesí t"*t"]"* egyenlege :'rcd.oso Ft, a felhalmozási bevételek osszege

pedig 0 Ft, egyéb működési célú iámogatások bevételei államháztartáson belülról :

3.187.236 Ft, maradvány igénybevétele'_ 466'277 Ft, melyet ahatározat 1' és 16'

számú melléklete határoz meg'

4' Agt2o2o' (ll.1 1) PsZNo határozat3. pontja helyébe a következő 3' pont lép:

"3.
A nemzetiségi önkormányzat 2O2o' évi műkodési, fenntartási kiadási elóirányzatait a

seló-testület a következők szerint határozza meg
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(Ft-
ban)
1.836.165

Jogcím

Dologi kiadások
1.836.í65Működés!

előirányzat csoport
kiadási

Képvi



3' Napirend: Pomáz, Beniczky utca 8. szám alatti PSZNÖ irodahetyiséggel kapcsolatosáraján lat kiválasztása

Az Elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél benyújtottpályázaton elnyert 'l.ooo.ooo.-Ft felhasználása tárgyában a PSZNÖ használatában lévőBeniczky utca 8' szám alatti irodahelyiségre klíma berendezés és szerelésre bekértárajánlatból az alacsonyabb összegű kiválasztását javaslom.

31 /2020.(X.03.) sz. PszN ö határozat

1'A PSZNo Képviselő{estülete szavazattal Pomáz, Beniczky 8. szám alattiirodahelyiség felújítása tárgyában a klímaberendezés és szerelésre vonatkozóárajánlat alapján Hűtő és Klímaszerelő KKT. (2013 Pomáz, Szamóca utca 16') cégetválasztja ki a klímaberendezés és szerelés munka elvégzésére. A készülék lista áraés beszerelési munkadíj összesen 366.30o.-Ft + Árn-1or_+oí.zor'nl, 2 hónaponbeluli teljesítési idővel.

2' A PSZNÖ Képviselő{estülete szavazattal Pomáz, Beniczky 8. szám alattiirodahelyiség felújítása tárgyában a klímaberendezés elhelyezesenez szükségesvillanyszerelési munkára vonatkoző ára1ánlat alapján Belicskin Vaszil vállalkozótválasztja ki a klímaberendezés elhelyezéséhez szÜkséges villanyszerelési munkaelvégzésére' A klíma berendezés elektromos tápellátásának kialakításához
szükséges anyaköltség br. 38.295'- Ft, munkad'rj 22.ooo.-Ft, összesen 6o.295.-Ft 1hónapon belüli teljesítési ídővel.

3'Felhatalmazza az Elnököt, az 1' és 2. pontban rögzített munka elvégzésérevonatkozó szerződés megkötésére, a munkavégzés koordinálására és teljesítésénekellenőrzésére azzal, hogy a szerződéskÖtés feltétele a Bethlen Gábor Alapkezelőrészéról a fedezet rendelkezésre álljon.

5' A 912020' (ll' 1 1') PSZNÖ határozat 
.4 ] .p'q.n!j" helyébe a kÖvetkezŐ 4.1 pont lép:

"4'1 A nemzetiségi önkormányzat teiriJitasi es rerrralmozási kiadásainak összegeösszesen: 243.239 Ft
6' +9!2020 (ll.11.) PSZNÖ határozatmellékletei azalábbiakszerint módosulnak:A határozat 1' számÚ melléklete helyébe e náiáiozat melléklete szerinti ,,1..sz'melléklet''lép.

A határozat 2' számú melléklete helyébe e határozat melléklete szerinti ,,2.'sz.melléklet''lép.
7' A határozat 7' számÚ melléklete helyébe e határozat melléklete szerinti 3..sz.melléklet szerinti ,,7' sz.melléklet'' lép.

8' A 912020' (ll' 1 1') PSZNÖ számÚ határozat e szerinti módosítással nem érintett pontjaiváltozatlanul hatályban maradnak.
9. Ehatározat az elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Krunityné Sosity Anna,elnök
Határidő: azonnal

Felelős: Krunityné Sosity Anna elnök
Határidő: 2020' november 3.
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4. N apirend : lskol akezdés támogatása, támogatási szenődés jőváhagyása

3u2o2o.(X.03') sz. PszNö határozat

,1.A PSZNÖ Képviselő-testÜlete egyhangúlag 3 szavazaÍtal' a Szerb lskoláért

Alapítvány részére 2oo'ooo.-Ft összegű iamógatast állapít meg szerb tannyelvű'

továbbá pomázi iskolába járó, iskoiás korú gyermeket neveló pomázi szerb

nemzetiségi családok részére, iskolakezdés támogatásának céljából'

2. A PSZNÖ Elnoke gondoskodik a támogatási szerződés elkészítéséről'

Felelős: Krunityné Sosity Anna elnök

Határidő: azonnal

Egyéb napirend nem volt. Krunityné Sosity Anna megköszönte a részvételt és a

kózreműködést, az Ülést 18.30 órakor berekesztette.

Qtt ; 6 !1"--
runityné Sosity Anna

Risztics Gábor Blagoje
jegyzőkönyv-hiteles ítő ök

-b

1572 I
adószá 

nI:
559-r-r3
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ELENLÉTl

A Pomázi Sze rb Nemzetiség i Ö n ko rm ányzat által 2020. 09. 03-án
megtartott üléséről

Krunityné Sosity Anna M'4
Risztics Gábor Blagoje

Krunity Daniella

dr. Balogh Pál, jegyzó

Urbánné Darók Kornélia Pénzügyi osztályvezető

Borosné Horváth Lilla, jegyzőkönyvvezető
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