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a Gor6g Klubban
(1104 Budapest X.. Kacla utca 120,)

testiileti iil6st tart,
rnelyre ez[rton meghir,'onr.

Napirendi pontok:

1.
2.
3.

Javaslat a K6b6nyai Giiriig 6nkorm:invzirt 2,017.6vi miikiirl6si bev6telck
ekiir rtny zatf n a k m 6d os iti si ra ( sz(rbc I i e I 6ter j c:;zt is )
Eloado: Kollatosz .Torgosz elnol<
A Budapest l-6vf ros X. keriilet Ktibirnlrai Onkorrnf nyz:rttal l(iitiitl
egyiittm ii kiid6si m eg{ llapod is m 6dositrisa ( irhs;bc:l i el6tcr'l csztcs )
Eloado: Koll6tosz Jorgosz elniik
A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n f,ol5,1i elsri 6vodai beiratkozirsi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra ohtzrtirsi igeny felm6r6sc (sz6bcli
eloteri esztes)

4.

Eloado: Kollatosz Jorgosz elndk
Javaslat a gtiriig kulturflis hagyom:inyok iirzdse c6ljrib6l 2018. februrir l76n, 16.00 6rakor a Giiriig Klub (1104 Budapest, Kada utca 120.) sziirn alatt
megrendez6sre keriil6 ,rTEltiizb Giiriig I,'arsang" renclezv6nyre (szribcli
eloter.iesztes

)

Eloado: Koll6tosz .lorgosz clnok

Esetleges t6volmarad6s6t kdrem,
jelezni sziveskedj6k.
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JEGYZ6KONYV
K6sziilt: a K6b6nyai Gdrdg Onkorrn6nyzat 2018. janu6r 23-6n 10.30 orai
kezdettel,

a 1104 Bp. X. ker., Kada utca

120. sz. alatti nemzetisegi

irodiiban megtartott testtileti iil6s6n.
Jelen

vannak:

Koll6tosz Jorgosz
Bajkai Vasziliki
Dr. Klicasz Szpirosz

A Kdbrlnyai Polgirmesteri IIivatal r6sz6rtiI tanf
dr. Eder G6bor
J6gdn6 Szabados

elnOk

elnokhelyettes
kdpviselo
r:s;kozrisi joggaI:

jogtrsz

Henrietta

civil

6s nemzetisdgi referens

Koll6tosz Jorgosz, a K6b6nyai GOrOg Onkorm6nyzat elndke tidvdzli a rnegielenteket
6s a testtileti iildst megnyida. Meg6llapitja, hogy a testtileti tildsen 3 f6 kdpviselo
megielent, 6s a testtilet hattrozatk6pes. Bejelenti, hogy a jegyz6kdnyv magyar nyelven
k6sztil. Kdr mindenkit, hogy az i.il6s jelenl6ti iv6t irjitk al6, amely a jegyzokonyvtik,
amely kdzokiratnak mindstl mell6kletetkepezi az elkeszitett meghiv6val 6s az irdsbeh
el6terjesztdsekkel egytitt. Javasolja, hogy a jegyzokdnyv hitelesitesevel Baikai
Vasziliki k6pvisel6t bizza meg a Kdpviselo-testtilet. Keri a szavazatok rnegtetel6t.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hatirozatk6pes.
1/2018. (I. 23.) K6bSnvai Giiriie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatdrozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gdrdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testi.ilete
Bajkai Vasziliki kdpvisel6t megbizza.

a

jegyzokdnyv hitelesitesevel

Elniik: Bejelenti, hogy a jegyz6kcinyvet J6gine Szabados Henrietta civil
referens vezeti.

Elniik: Ismerteti a napirendi pontokat, rnajd keri a szavazatok rnegtetel6t.
Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.

es nemzetisegi
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2/2018. (I. 23.) K6b6nvai Giiriie 6nkormf nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatf rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

K6b6nyai Gdrcig Onkorm6nyzat Kepviselo-testiilete a testtileti tiles napirendiet

az

al6bbiak szerint fogadja el:

1.

Javaslat a K6brinyai Giiriig 6nkorm6nyzat 2017.6vi mtikiid6si bev6telek
el6ir Any zati na k m 6d ositri si ra ( szobe I i e I oterj eszt6s)
El6ad6: Kollatosz Jorgosz elndk

2.

A

3.

egyiittmti kiid6si meg6llapod6s m 6dositisa (i rasbeli el6terj eszt6s)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz eln6k
A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6 6vodai beiratkozisi
6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktat6si ig6ny felm6r6se (szobeli

4.

Budapest F6viros

X. keriilet K6bSnyai Onkorminyzattal kiitiitt

el6terjesztds)
El6ad6: Koll6tosz Jorgosz elnok
Javaslat a gdriig kultur{lis hagyom6nyok 6rz6se c6lj6b6l 2018. februir 176n, 16.00 6rakor a Giiriig Klub (1104 Budapest, Kada utca 120.) sz6m alatt
megrendez6sre keriil6,,T6ltiizb Giirtig Farsang" rendezv6nyre (szobeli
el6terjesztds)
El6ad6: KollStosz Jorgosz elnok

1. napirendi pont tirgya: Javaslat a K6binyai Giiriig Onkormrinyzat 2017. 6vi
mtikiid6si bev6telek elfiirilnyzatinak m6dosit6sira (sz6beli el6terjesztes)

Elniik: Tdjekoztada a k6pvisel6ket arr6l, hogy a rntikdd6si bevdtelek rovatra I 496 Ft
lrkezett, amely dsszeggel a kiad6si el6ir6nyzat emel6se szi.iks6ges. Ez utin isrnerteti a
m6dosit5si javaslatot 6s kdri a kdpviseloket, hogy rnondj6k el v6lem6nytiket, egyet6rtes
eset6n tegydk meg szavazataikat.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpviselo-testiilet 3 fovel hatiirozatkdpes.
3/2018. (I.23.) K6b6nvai Giiriie 6nkorm:lnvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1.

K6b6nyai GOrOg OnkormtinyzatKepvisel6-testtilete modositja a Kob6nyai Gdrog
Onkorm6nyzat 2017. evi kcilts6gvet6s6rol szolo 13l2ol7. (lI. 15.) hat6rozatht a 2017.
6vi mtikdd6si bevdtelek 1 496 Ft-ot az al6bbi rovatra helyezi:

84
K3

Mtikoddsi bev6telek, kotelezo feladat
Dologi kiad6sok, kdtelezo feladat

|

496Ft

I

496 Ft
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2.Ezenhathrozatot20lT . december 31-tol kell alkalmazni. A Kdpvisel6-testiilet felkeri
elndkdt a sziiks6ges int6zkeddsek megtdteldre.
Hat6ridS:
azonnal
Felel6s:
elnok

Budapest Ftiv6ros X. keriilet K6binyai
6nkormr{nyzattal kdtend6 egyiittmiikiid6si megrlllapod6s m6dositdsa (sz6beli

2. napirendi pont tirgya: A
el6terjesztds)

Elniik: Tdjekoztatja a kdpvisel6ket arr6l, hogy a nenrzetisegek iogairol szolo 201 I . evi
CLXKX. torv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) 80. $ (2) bekezdese alap.i6n a n-reg6llapodast
minden 6v janu6r 31. napjriig feltil kell vizsg6lni. Kdri a kepvisellkhozzdszolfsait.
majd a szavazatok megtdtel6t.

Dr. Klicasz Szpirosz: Egyet6rt az EgyiJttmrikdddsi meg6llapod6s tartalm6val,
javasolja elfogad6sra. Egyetdrt az elndk javaslat6val.

ds

Elniik: Kdsz6ni ahozzitszoliist. Kdri a szavazatok megtetelet.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 fovel hat6rozatkdpes.
4/2018. (I. 23.) K6bSnvai Giiriis Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

1. A K6bdrryai Gdrdg Onkorrnrinyzat Kepvisel6-testtilete a Budapest Fov6ros X.
kertilet Kobiinyai Onkorm6nyzat es a Kob6nyai Gdrdg Onkorrn6nyzat kdzdtt 2017.
6prilis 10-6n l6trejcitt egyiittmtikdd6si megiillapod6s m6dosit6s6t az 1. mell6klet
szerinti tartalommal j 6v6hagyj

a.

2. A Kdpviselo-testiilete felhatalmazza az eln6kdt az
me 96l lap o dis al6ir i.sir a.
Hat6rid6: azonnal

l.

pont szerinti egyUttmtikdddsi

Felel6s: elncik

3. napirendi pont tirgya: A nemzeti, vagy etnikai nemzetis6g nyelv6n foly6 els6
6vodai beiratkoz6si 6vre nevel6si 6s els6 iskolai 6vfolyamra oktatrlsi i96ny
felm6r6se (szobeli el6terj eszt6s)

J6g6n6 Szabados Henrietta z Tilekoztatja a K6pvisel6-testUletet arrol, hogy a
Nemzeti kOzneveldsr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrveny 83. $ (7) bekezd6se alapj6n a
magyar nyelvi el6k6szit6s, a nemzetis6g nyelv6n foly6 nevelds ds oktat6s irinti ig6nyt
a telepiildsi 6nkorm6nyzat, az 6llami intdzrn6nyl'enntart6 kozpont dvente kdteles
felm6rni az erintett els6 6vodai neveldsi 6vre, els6 iskolai 6vfolyamra beiratkozni

az
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szimdekoz6k kdr6ben az drdekelt teleptil6si nemzetisdgi onkonn6nyzat es az orszagos
nemzetis6gi dnkorm iny zat bevon6s6val.

Elndk: K0szdni atilekoztat6st. Elmondja, hogy kobrinyai sziilok reszerll nem 6rkezett
ilyen ig6ny, ez6rt javasolja, hogy ne ig6nyeljek az, elso 6vodai beiratkozftsi dvre a
nemzetis6gi nyelven foly6 neveldst. A Kob6nyai G6rdg Onkorm6nyzat tovihbra setn
tart igdnyt a keriiletben grirrlg anyanyelven folyo neveldsre az elso 6vodai beiratkoz6si
6vre. Kdri a szavazatok megtdteldt.
Dr. Klicasz Szpirosz: Egyetdrt az elndk javaslat6val.

Elniik: A Kdpvisel6-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.
5/2018. (I. 23.) K6b6nvai Giiriie Onkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek hatirozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)
1. K6b6nyai Gdrog Onkorm6nyzatKepvisel6-testiilete a Budapest X., kertilet6ben a
201812019. tan6vben nem tart ig6nyt 96169 anyanyelven folyo nevel6sre az elso ovodai
beiratkoz6si 6vre.
2. A K6pvisel6-testi.ilet felkdri az elnrikot a szi.iksdges int6zked6sek megt6tel6re.
Hat6rid6:
azonnal
elndk
Felel6s:

Elniik: Tov6bb6 elmondja, hogy k6b6nyai szUlok reszerll nem drkezett ilyen igeny,
ezert javasolja, hogy ne ig6nyeljek az els6 iskolai evfolyamra a nemzetis6gi nyelven
foly6 oktat6st. A K6b6nyai G6rdg Onkorrn6nyzattovilbbra sem tart igdnyt a kerliletben
g6rdg anyanyelven folyo oktatiisra az elso iskolai dvfolyarnon. K6ri a szavazatok
megt6tel6t.

Bajkai Vasziliki: Egyetdrt az eln6k javaslataval.

Elniik: A K6pviselo-testtilet 3 f6vel hatdrozatk6pes.
6/2018. (I. 23.) K6b6nvai Giiriie Onkorminvzat K6pvisetd-testiilet6nek hat6rozata
(3 igen, egyhangf szavazattal)
1. K6b6nyai G6rdg Onkorm6nyzat Kepvisel6-testiilete a Budapest X., keriilet6ben a
201812019. tan6vben nem tart ig6nyt gorog anyanyelven folyo oktat6sra az elsb iskolai
dvfolyamra beiratkoz6k esetdben.
2. A Kdpviselo-testiilet felk6ri az elnok6t, hogy a d6nt6srol a Kelet-PestiTankeriileti
K6zpont (1106 Budapest, Keresztriri [t 7-9.) igazgatojdt ir6sban tajdkoztassa.
Hatarido:
azonnal
Felelos:
elnok
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4. napirendi pont tirgya: Javaslat giiriig kulturilis hagyomrlnyok orz6se
^ a Giiriig Klub (1104 Budapest, Kada
c6lj5b6l 2018. februir l7-6n, 16.00 6rakor
utca 120.) sz6m alatt megrendez6sre keriil6 ,,T6ltfiz6 Giiriig Farsang"
rendezv6nyre (sz6beli eloterj eszt6s)

Elniik: Tilekoztatja kdpvisel6ket arrol, hogy a giiriig kultur:llis hagyominyok 6rz6se
c6ljib6l 2018. febru6r 17-en 16.00 6rakor ,,T6ltfiz6 Giiriig Farsang" linnepseget
szerveznek a Gdrog Klubban a keriileti nyugdijasok, erdekl6do gyerekek 6s vend6gck
rcszere. Az iinneps6get Koll6tosz Jorgosz elnok nyit-ia meg. A vezeto el6szor a januari
szi.ilet6snaposokat koszdnti, kdztiik a g6rog kdzdss6g "legszebb" kort Unnepeltj6t, a 90
6ves Haroni Elenit. A Gdr6g Klub el6tt lesz szalnabdbu dget6s es trjztilnc bernutato is.
Javasolja, hogy az Onkorminyzat a Gdrdg farsang rendezv6ny kdltsdgeire brutto
200 000 Ft keretdsszeget biztositson a2018. 6vi kdlts6gvet6sben meghatiirozott dologi
kiad6sok terh6re. A dokument6l6s 6rdek6ben a Teltizo Gdrdg Farsang iinnepsegrol

videofelv6tel 6s fenyk6pek

is

kdsztilnek.

K6ri a besz6molo elfogad6s6t, majd

a

szav azatok m e gt6te I dt.

Bajkai Vasziliki: Ordmrnel vesz rdszt

a rendezvdnyen. Egyetdrt az elnok javaslatd:val.

Elniik: A K6pviselo-testiilet 3 f6vel hat6rozatk6pes.
7/2018. (I. 23.) K6b6nvai Giiriie Onkorm6nvzat K6pvisel6-testtilet6nek hatf rozata
(3 igen, egyhangri szavazattal)

A K6biinyai G0rdg

Onkorrn6nyzat Kepvisel6-testiilete rigy ddnt, hogy a giiriig
kultur6lis hagyominyok 6rz6se c6lj5b6l 2018. febru6r 17-en, 16.00 6rakor a Gorog
Klubban (1104 Budapest, Kada utca 120.) kultur5lis mrisorral, gasztronomiai
bemutat6val egybekotve megszewezi a ,,T6ltiz6 Giiriig Farsang'o rendezv6nyt. A
rendezvdny kdltsdgeihez brutt6 200 000 Ft keretdsszeget biztosit a 2018. 6vi
kdlts6gvetdsben meghat6rozott dologi kiad6sok terhere.

1.

2. A K6pvise[6-testtilet felkdri az elndkdt a szliksdges intdzkeddsek megtetel6re.
azonnal
Hat6rido:
elniik
Felel6s:

Elniik: Meg6llapitja, hogy tov6bbi javaslat vagy 6szrev6tel a

kepvisel6k
kdpviselok rcszerol nem 6rkezett, megk6szoni a jelenl6v6k aktiv rdszvdtel6t,
testiileti tildst 10.50 6rakor beziria.

K.nr.1.

fr-rL^ tA,tlA:
J

egy'zokonyv-h ite I esito

esa
esa

l- t"k?\REwD\ norurvoz.
K6bdnyai Gii riig,0nkorm{nyzat
Elniike

El6tcr.jeszt6s
a K6pvisel6-tcstiilet rdsz(:rc
a Budapest F6v{ros X. keriilet K6b:lnyai Onkorm{nyz:rttal a miikiiddsi felt6tclek
biztosit:isd161 6s a gazd{lkodfsi feladatol< ell{t:isir16l kiitiitt egf iittmiikiiddsi
megillapodf s rn6dositrisrlrtil

I. Tartalmi 6sszefoglal6
X. kertilet Kobrinyai Onkorm6nyzatKepviselo-testiilete a Kob6nyai G6rog
Onkormdnyzattal a mrikdd6si felt6telek biztositdsiu6l ds i gazd,6lkod6si feladarok ell6t6s6r61
kotendo Egyiittm[ikod6si Meg6llapod6sr6l sz6l6 2312017. (lI. 23.) KOKT hatdrozatilal
j6vithagyta a Budapest F6v6ros X. kertilet Kobdnyai 0nkorm6nyzat es a Kob6nyai Gorcig
Onkormrinyzatkdzdtt a mtikciddsi feltdtelek biztosit6sa es a gazdttlkod6si feladatok ell6t6sa
tittgyitban kotendd egyrittmtikdd6si meg6llapod6st (a tovibbiakban: Meg6llapod6s).
Budapest F6v6ros

nemzetis6gek jSgair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. torv6ny (a tov6bbiakban: Njtv.) S0. g (2)
bekezddse alapj6n a meg6llapod6st minden ev janu6r 31. napj6ig feltil kell vizsg6lni.

A

A nemzetisdgek j(gair6l sz6l6 2011. dvi CLXXIX. torvdny m6dosit6sr6l sz6l6 2Ot7. dvi CCI.
torv6ny modosito$a az Njtv.-t., amely 2017. december 2l-6t61hat6lyos.

A

m6dosit6s a telepril6si rinkorm6nyzatok 6s a helyi nemzetis6gi 6nkorm6nyzatok
egyiittmrikddds6b{n jelentkezo, az Aitami Sz6mvevoszdk sziimos Jelent6s6ben feltefi
probl6m6k orvosl{sa drdek6ben tartalmaz m6dosit6sokat, a helyi nemzetisdgi onkorm6nyzat
szekhely6n ingyefresen biztositand6 helyisdg havi haszniilati oraszttmtnak kdtszeres6re,
harminck6t 6r6ra val6 emel6sdvel, tov6bb6 az adatszolgrlltat6si 6s a belso ellenorz6si
feladatok nevesit6l6vel.

Az inform6ci6s cifrrendelkezdsi jogr6l 6s az inform6ci6szabads6grol szolo 2Oll. evi CXII.
tcirvdny (a tovdQbiakban: Infotv.) 37. $-a alapj6n a kozzetetelre kotelezert szerv a
tev6kenys6gehez
$apcsol6d6an az Infotv. l. melleklete szerinti 6ltal6nos klzzeteteli listiiban
me ghatilr ozo tt adaf okat k<itel e s

kIzzetenni.
kozzeteteli listalkon szereplo adatok kozzetetelehez sziiksd ges kozzet6teli mint6kr6l sz6l6
18/2005. (XIL 2V.) IHM rendelet hatirozza meg a kozzeteteli list6k szerinti adatok
kdzzetetelenek sz(rkezetdre 6s az risszefiiggo t6rgyri kozzetett adatokat egybefoglal6 tartalmi
egysdgekre vonatkpz6 eloir6sokat.
Ennek alapjin a tpvdkenysdgre, mtikdd6sre vonatkoz6 adatok kiir6ben a helyi nemzetisegi
6nkorm6nyzatok Qsetdn az adott nemzetis6g nyelv6n is meg kell jelenfteni az 0nk6nt v6llalt
feladatok felsorola$6t 6s rdszletes leir5s6t.

A

A fentiekre tekintelttel javasolom

a Meg6llapod6s kisebb

tartalmi m6dosit6s6t.

A Meg6llapodSsb{n kiegdszitdsre kertil a megiillapod6s kialakitiis6t meghatfrozo szab6lyok
kdre, felsorol6sa.
A Megrillapod6sbhn rogzitdsre kertil a likvidit6si terv k6szit6s6hez, valamint az Infotv.
szerinti kozzetete\i adatszolgitltat6s biztosit6sdhoz sziikseges elj6r6s a Meg6llapodds IV.

fqezet

inform6cioszolg6ltat6s)

(
kiegdszit6sdvel.

3.

pontj6nak (Adatszolg6ltat6s)

a

II. Hatisvizsg{
A Megdllapodas
titsitval az Onkormdnyzat 6s a KobSnyai G6r6g Onkorm6nyzat elegel
tesz a jogszabiiyi v titozdsbol eredo kotelezetts6gdnek.

III. A vtigre

felt6telei

A

Onkorm6nyzat elndke

Kob6nyai
KepviseloA m6dosit6s

a

meg6llapod6s m6dosit6s6nak tervezet6t

a

el6 terj eszti megvitat6sra.
a hatitr ozati j avaslat mel I ek I etdt kepez i.

IV. Diint6si jav

A

g

Kob6nyai
mell6klet6ben

Budapest, 2018.

Onkorm6nyzat
alt hatirozatot.

j

(Y,,

K6pviselo-testi.ilete meghozza

az

eloterjesztes

d'ffi

1.

l. melldklet

az el1terjesztdshez

nyai Giirii g Onkorm 6ny zat K6pvisel6-testti let6nek

a Budapest

l. A Kob6nyai
Kob6nyai Onko
l6trejdtt
j6v6hagyja.
2. A KepviseloHat6rido:
Felelos:

... 12018. (I. 23.) hatflrozata
6vriros X. keri.ilet K6brinyai Onkormfnyzattal a miiktirldsi felt6telek
L16l 6s a gazdrllkoddsi feladatok elkitrisfrril k0tiitt egyiittmiikiid6si
megrillapodds m6dositrisf 16l
Onkorm6n yzat Kepviselo-testtilete a Budapest Fovdros X. keriilet
yzat 6s a Kob6nyai Gorog Onkorm6nyzat kozdtt 2017 . 6prilis l0-en
6si meg6llapod6s m6dosit6s6t az 1. melleklet szerinti tartalommal

tiilet felhatalmazza az elnokot az 1. pont szerinti meg6llapod6s al|irdstra.
azonnal
eln6k

l. melldklet a ..../2018. (l
vUr"rnr
amely egyreszro
Budapest X..
kipviseleteben

u

KODrlsr

M nGA r, r,A r)o

t)Ali

M

23.) KGO K-T hardrozathoz

o Dos i'r,,ts,t

a Budapest F6vr{ros X. keriilet Kdbrinyai Onkormrinyzat (1102
nt Lfnzlo tdr 29, PIR szirma: 735737. adoszdma 15735739-2-42)
cs R<ibcrt

polgarmester (a tovribbial<h,tn: 0nkormrinyzat).

masreszrol a K
nyai Giiriig Onlkorminyzat (1102 Buclapest X.. Szent L6szlo tir 29..
telephelye: 1104 Budapest X, Kada utca 120.) k6pviselet6ben Kolkitosz Jorgosz elniik (a
tov6bbiakban: G riig Onkor minyzat), egyi.ittesen : Felek
kdzott jdtt letre
Njt.) 80. $ (2)

nemzetis6gek jogair6l szolo 2071. 6vi
ben foglaltak alapj6n.

L A Felek

ik, hogy kdzotttik Budapest Fov6ros X. kertilet Kob6nyai Onkorm6nyzat
lete 2312017. (II. 23.) KOKT hatdrozata es a Kob6nyai Gorog

ro

CI,XXX. tdrv6ny (a tov6bbiakban:

Kdpvisel
Onkorm6nyza Kdpviselo-testtilete lll20l7. (ll. 15.) hat6rozata alapjtrn Egytittmtikddesi
Meg6llapod6s jott l6tre a mrikddesi feltdtelek biztosit6s6r6l 6s a gazddlkod6si t-eladatok
ell6t6s6rol.

2.

A

Felek

gyiittmtikcid6si Meg6llapod6st kdzcis megegyezessel az al6bbiak szerint

az

m6dositj6k.

3.

A

6s

Meg6ll

rendelkezds

I.

fejezet lAltal6nos rendelkezdsek)

2. ponda helydbe a

kdvetkezo

16

,,2. Amegii
a)
ekjogair6l szol62011. dvi CLXXIX. torv6ny,
b) a Magyaro
helyi 6nko rminyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. tcirvdny,
c) az illlamhit
I sz6l6 2011. evi CXCV. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Aht.;,
d) az inform i6s <inrendelkez6si jogr6l es az inform6ci6szabads6gr6l szol6 2011. evi
CXII. to
e) az tilamhit art6sr6l sz6l6 tdrvdny vdgrehajt6s6r6l szol6 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a v6bbiakban: Avr.),
f) az 6llamh;
6s sz6mvitel6rol sz6lo 412013. (I. ll.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:
Ahsz.),
i funkci6k iillamhiztart6si szakfeladatok es szak6gazatok osztiiyozitsi
s) a korm6n
rendjdr5l
6812013. (XII. 29.) NGM rendelet,
h) ane
i c6lt t6mogat6sok ig6nybevetel6nek, felhaszn6l6sdnak 6s elsz6mol6s6nak
rdszle
yair6l szol6 3812016. (XII. 16.) EMMI rendelet,
i) a Magya
.ggazdasilgi stabilit6s6r6l sz6l6 2011. evi CXCIV. torvdny, azOrszitgos
Statisztikai Adatgytijtdsi Program adatgytijteseirol 6s adatl,tveteleirol sz6l6 28812009.
(xrr. 1s.) rm. rendelet,
i) a kdltsdg' t6si szervek belso kontrollrendszerdrol ds belso ellenorz6s6rol sz6l6
37012011.
II.31.) Korm. rendelet ds
k) a kdzzetet i list6kon szerepel6 adatok kdzzetetelehez szUks6ges kozzet6teli mint6kr6l
szolo I
5. (XII. 27.) If{M renclelet

figyelembevdteld

4.

A

Meg6l
(Adatszol96l

,,3.4. A
amely tartalm
elnok kdzremt.i
3.5. Az elndk a
adatok kdrdben
nyelvdn is".

I kdsztilt"

IV. fejezet (Kciltsdgvetdsi infcrrm6ci6szolgdltat6s) 3. pontja
kiegdsztil
a kovetkezo 3.4.6s 3.5. alponttal.
)
szewezet havonta elk6sziti a nemzetisdgi dnkormtnyzal likvidit6si tervdt.
a virhato bev6teleket 6s kiad6sokat. A likvidit6si terv elk6szit6s6ben az
ik.
szerv ezet r6szdre bizto sit j a a tevekenys6 gre, mukodesre vonatkozo
6nk6nt v6llalt feladatok felsorol6s6t es reszletes leir6s6t a nemzetisdg

5. A Felek riigzi

, hogy a jelen m6dosit6s az

6. Az

crd6si Meg6llapod6s

v6ltozatlanul

A

Felek

al|irts napj6n 16p hat6lyba.

jelen

m6dosit6ssal

nem erintett

rendelkezdsei

6lyban maradnak.

lapodiist egytittesen elolvast6k, es azt kcizos 6rtelmez6st kdvetoen mint

a

akaratukkal mi

Jelen meg6l
testiilete a ...
Kepviselo-testii

megegyezot alafrrrik.

6st Budapest F6v6ros X. kertilet Kob6nyai Onkormdnyzat Kepviselo18. (I. 25.) KOKT hatdrozatdval, a Kdb6nyai Gorog Onkorm6nyzat
a

...

12018.

(I. 23.) hatirozatdval hagyta j<iv6.

Budapest, 2018. ,,

Kov6cs

Koll6tosz Jorgosz
elnok

Pdnztigyi el
Rappi Gabriella
foosztiiyvezeto
Szakmai

6s

jogi

Dr. Szab6 Kriszti
jegyzo

Dr. Eder G6bor
jogitsz
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2018.januir 23-dn 10.30 6rai
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